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Inleiding.
Van volkskunst mochten wij in het vorig deel van dit werk spreken, al erkenden wij
in het Besluit, dat er nog niet gesproken kan worden van één Nederlandsch volk in
den hedendaagschen zin des woords, doch slechts van ‘een verzameling van kostbare
elementen tot het vormen van een volk.’ Wij mochten zóó spreken, omdat de
onderscheidene kleinere en grootere volks-eenheden hier te lande in geloof en recht,
in taal, literatuur en kunst, zeden en gewoonten zóóveel gemeenschappelijks
vertoonen, dat zij toch een soort van eenheid vormen: ‘de Dietsch-sprekende
onderdanen der Bourgondisch-Oostenrijksche dynastie.’
Een zelfstandig staatkundig geheel vormden die Dietsch-sprekende gewesten nog
niet. Zij groeiden en ontwikkelden zich in een grooteren staat die hen omvat hield.
Zoo heeft men eens in een oude holle linde een jongen beuk gevonden, die er zich
ontwikkeld had en bleef groeien - slechts zonder schors; in dat gemis voorzag de
linde die hem omgaf. Wij gaan nu zien, hoe uit die Dietsch-sprekende gewesten een
zelfstandige staat gaat worden, hoe de jonge boom zijn schors gaat vormen.
Bij den aanvang der 16de eeuw waren de meeste dezer gewesten reeds in de macht
van het Oostenrijksche Huis; enkele boden nog weerstand, doch te vergeefs. Wanneer
in 1543 ook Gelre zich aan Karel V heeft moeten onderwerpen, is de strijd ten gunste
van het Oostenrijksche Huis beslist.
Ten gunste van het Oostenrijksche Huis echter slechts in schijn: ‘sic vos non vobis’
hadden ook de Nederlandsche humanisten tot Karel V kunnen zeggen. Onder zijn
regeering
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immers waren de krachten reeds werkzaam, die een deel van de bewoners dezer
landen zouden drijven tot het stichten van een eigen staat.
De Hervorming, die eerst uit het Oosten, later uit het Zuiden deze landen
binnendrong, bracht hier reeds aanwezige kiemen tot ontwikkeling. De Renaissance,
in Italië ontstaan en van daar zich over Europa verbreidend, werkt met hier reeds
bestaande krachten, ook met de Hervorming, samen tot mondigmaking dezer volken.
De Hervorming wordt hier het eerst genoemd, omdat zij het is, die verdeeldheid
brengt tusschen de Regeering en een deel harer onderdanen. Uit die verdeeldheid zal
een strijd ontstaan, nadat Karel V het bewind heeft neergelegd en zijn zoon Filips
door een anti-nationale politiek de Nederlanders tegen zich in het harnas jaagt.
Die strijd, ondernomen en gevoerd vooral ter wille van het R. Katholiek geloof,
wordt een strijd tegen Rome en Spanje, waaraan langzamerhand een groot deel van
de bewoners dezer landen om verschillende redenen gaan deelnemen. Adel en
geestelijkheid beginnen het verzet; de burgerij sluit zich bij hen aan en blijft den
strijd voeren, ook nadat de R.K. geestelijkheid zich daaraan heeft onttrokken en de
adel naar den achtergrond geweken is. De Zuidelijke gewesten binden den strijd aan,
doch onderwerpen zich strijdensmoede; de Noordelijke houden stand; daar woont
de kracht, die, bestuurd door Oranje, den strijd wint en met hulp van geestverwanten
uit het Zuiden een nieuwen nog onvolkomen Staat sticht.
Dien gang van zaken zal de literatuur van dezen tijd ons toonen. Het werk der
individueele dichters, waarmede wij dit deel besluiten, begeleidt in proza en poëzie
de stichting van de Republiek der Vereenigde Nederlanden: het letterkundig werk
dier enkelingen de wordende eenheid van den Staat.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

3

De Hervorming1).
MEESTER ARENT WILLEMSZ, barbier te Delft, die in 1525 een bedevaart naar het
Heilige Land deed, heeft ons een reisverhaal nagelaten, dat nog treft door zijn
eenvoud, onbevangenheid en frischheid. Duidelijker dan in menig ander bericht zien
wij daar, welke aandoeningen een geloovig zoon der R.K. Kerk van die dagen
vervulden, als hij kwam gaan en staan waar Jezus had geleefd en geleden. Hoor hem
vertellen van zijn bezoek aan de huizen van Herodes en Pilatus: ‘Want als wij stonden
tusschen dese twee huusen van herodes ende pylatus ende waren anschouwende die
circunstancien, den opghanck ende den nederghanck des gheberchts, soe schijnt een*)
*)
sijn herte te bersten van mededoghen ende benautheit. Alsoe dat ic nyemant en
iemand.
sach van onse peregrijnen, die mit droghen oghen van hyer ghinck, ymmers die
minrebroeder die inden naeme van den guardiane ons allen onderwees die
circunstancien als hyer merckeliken verclaert wert, en conde ons nauwelike
verclaringhe gheduen, alsoe bitterlike schreyde hij. Die oock mit enygher andachten
dese herodes huus ende pylatus huus hoer beyder circunstancien doersicht*), die weet
*)
wat strael des bangicheyts hij ghevoelt doer sijn herte schyeten.’
doorziet.
Wanneer hem dan de steen gewezen wordt, waarop Jezus, het kruis torsend, van
vermoeidheid neerviel, roept hij uit:
‘O bermhertighe godt, sytstu alre aldus vermoedet*); dijnen wech en is noch niet
*)
vermoeid.
dan*) beghonnen, want ghij sij tnoch wel
*)

nog maar.
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vijfhondert treden van Veronicaes huus, ende Veronicaes huus voorts*), sijnt noch
*)
van V. huis verder.
wel vierdalfhondert treden totter berch van Calvarien toe’2).
Dat zich verdiepen in Jezus' leven en lijden; die uit liefde geboren verbeelding,
die het verre verleden maakt tot een gebeurtenis die men zelf beleeft geestestoestanden die aan BRUGMAN herinneren - vond men zeker niet bij dezen
pelgrim alleen. Maar toch, welk een oprecht geloof, hier ook spreekt, bedevaarten
en pelgrimstochten konden niet meer aan de godsdienstige behoeften van vele hooger
en lager ontwikkelden voldoen. Reeds HENDRIK MANDE had het gevoeld en
uitgesproken: ‘de Heer zegt niet: loopt hier en daar pelgrimage of vaart over zee;
maar hij zegt: keert in tot uwe harten, daar zult gij mij vinden’3).
God buiten ons, maar vooral: God in ons - tot die overtuiging zouden steeds meer
Nederlandsche mannen en vrouwen komen. Maar die God in hen zou hen meer en
meer afkeerig maken van een Kerk, welker gezag zij gingen wantrouwen, waar het
werd uitgeoefend door zoo onwaardige dienaars; welker leer zij verwierpen, toen zij
in kennis kwamen met een andere die voor hen de hoogste waarheid bevatte. Een
lange strijd zou ontstaan tusschen de Regeering en diegenen harer onderdanen, die
het recht eischten op een eigen overtuiging in geloof en godsdienst; een strijd tusschen
gezag en geweten, tusschen de gemeenschap en het individu. Wij zagen de humanisten
dien strijd beginnen; hij duurde nog steeds voort. De invloed van ERASMUS breidde
zich gestadig uit dank zij de nieuwe kunst van het drukken der boeken. Van de Adagia
verschenen nog tijdens het leven van den auteur 62 uitgaven; van de Laus Stultitiae
43; van zijne Latijnsche uitgave van het Nieuw Testament werden alleen in Frankrijk
binnen korten tijd 100,000 exemplaren verkocht; van de Colloquia daar en
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elders 24,000. De invloed, door deze geschriften geoefend, beperkte zich welhaast
niet tot degenen die Latijn verstonden. In 1523 zien wij reeds eene vertaling van een
zijner werken onder den titel Van die Kerstelycke Ridder te Amsterdam in het licht
komen. Zijne geestverwanten onder de geestelijken brachten door hunne preeken
het hunne bij tot de verbreiding der Erasmiaansche denkwijze: mannen als de
Groningsche hoofdpastoor WILLEM FREDERIKS en de onderpastoor der Jacobi-Kerk
te Utrecht, MEESTER HERMAN GERRITS.
Het streven van ERASMUS en vele andere humanisten en geestelijken was slechts
gericht op een zuivering van de leer der Kerk en het leven der geestelijken. Zich
losmaken van de Kerk wilden zij niet; bij alle scherpte van critiek bleven zij althans
naar het uiterlijk het gezag der Kerk eerbiedigen. ERASMUS durft veel zeggen - maar
hij bedient zich van Stultitia als van een marot. In de Colloquia laat hij anderen voor
zich spreken. Hoeveel sympathie hij ook had voor de hervormingsbeweging, hij
wenschte haar te zien aanvaard en geleid door de hoofden der Kerk. Daarom
mishaagden LUTHERS forsche woorden en daden hem; de gematigde zag met leede
oogen den radicaal zooveel verder gaan dan hijzelf wenschelijk of noodig achtte. Hij
nam een afwachtende houding aan en werd eindelijk vijandig aan de door LUTHER
verwekte beweging.
Daarbij, met al zijn zucht naar onafhankelijkheid, met zijn waarheidsliefde, zijn
scherp vernuft en gezond verstand - een krachtig karakter had de vriend en vleier
van de grooten der aarde niet. Wie hem onder de helden der Reformatie rangschikt,
ziet voorbij dat alleen karakter den held maakt: Sterven op den brandstapel,
psalmzingend tusschen de opstijgende vlammen - die gedachte moet den tengeren,
lichamelijk overgevoeligen, humanist aan het huiveren hebben gebracht. Mochten
anderen sterven voor hun geloof, hij wilde leven voor het
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zijne! LUTHER was een ander man: eenvoudige monnik, die tegenover de grooten en
machtigen der aarde stond als een held met zijn: ‘hier sta ik; ik kan niet anders; God
helpe mij. Amen!’
Welk een verschil tusschen dien zwaren kop vol kracht, met die onversaagd de
wereld inkijkende oogen, zooals CRANACH hem schilderde en HOLBEIN'S beeld van
ERASMUS: het mager gelaat met hoog opgetrokken wenkbrauwen, de oogen niet al
te wijd open, alsof het de moeite niet waard ware. Tusschen den overmoedigen
levenslust van ‘Wein, Weib und Gesang’ en het epicurisme van den
Bourgogne-kenner. Tusschen de innige vroomheid van Een vaste burg is onze God
en de eenigszins oppervlakkige godsdienstigheid van den Kerstelycken Ridder.
Tusschen den aristocraat naar den geest die al zijn werken in het Latijn schrijft en
den ietwat ruwen volksman die den bijbel in de volkstaal overzet.
Ook LUTHERS daden en geschriften oefenden hier te lande invloed. De humanist
HINNE RODE, rector der Hieronymusschool te Utrecht, wordt in 1522 ‘propter
Lutherum’ van zijn ambt ontzet. Kort daarop reist hij naar Zwitserland, waar hij de
hervormers ZWINGLI en OECOLAMPADIUS leert kennen. Een zijner leerlingen was
de priester JAN DE BAKKER die, van kettersche gevoelens verdacht, uitwijkt naar
Duitschland. Later komt hij terug en zwerft rond door Holland en Duitschland in
bestendige gemeenschap met geestverwanten. In anderen zien wij den invloed van
ERASMUS en LUTHER vereenigd. MENNO SIMONS, de stichter van de secte der
Doopsgezinden, schatte de geschriften van ERASMUS hoog; doch reeds als kapelaan
stond hij ook onder den invloed van LUTHER.
In Antwerpen vinden wij JACOBUS PRAEPOSITUS aan het hoofd van het
Augustijner-klooster; hij was een kweekeling der academie te Wittenberg evenals
zijn vriend LUTHER en vond
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te Antwerpen geestverwanten in de humanisten GRAPHEÜS en PETRUS AEGIDIUS,
den vriend van THOMAS MORUS en ERASMUS.
Zoo werd, onder den invloed der Renaissance, en van de Hervormingsbeweging in
Duitschland, wat hier te lande in kiem aanwezig was, tot ontwikkeling gebracht.
Zoolang de beweging voor een hervorming in geloof en godsdienst zich in hoofdzaak
bleef beperken tot humanisten en geestelijken, kon zij echter niet tot vollen wasdom
komen en een volksbeweging worden.
Doch het duurde niet lang of ook onder de burgerij begon zich sympathie voor de
hervormingsbeweging te vertoonen; een sympathie die zich wel laat verklaren.
De burgerijen waren voortgegaan langs de paden waarop wij haar in een vroeger
hoofdstuk zagen. Handel en nijverheid brachten rijkdom, de rijkdom weelde met
dartelheid en brooddronkenheid in haar gevolg. De dichter die in een tooneelstuk
van dien tijd den Mensch kenschetste als ‘een jonck wellustich triumphant man’,
bracht in die figuur een aanzienlijk deel der toenmalige burgerijen op de planken.
Een deel, want tegenover de rijken ontbraken ook toen de proletariërs niet, hetzij dat
zij van ouds tot dien kring behoorden, hetzij dat zij, na een leven van overdaad en
verkwisting, daarheen waren afgezakt. Niet zonder reden is de geschiedenis van den
Verloren Zoon zulk een geliefde stof in de dramatische en de beeldende kunst van
dien tijd. Zoo zien wij op een zestal prenten van den ‘figuer snijder’ Jan Ewoutszoon
van het jaar 1541 Zorgeloos op jacht met zijn liefje Weelde, aan het pooien in het
‘huys van Quistenburch’, dansend en reiend na den maaltijd, totdat hij geen penning
meer in de beurs heeft en door Pover en Armoede onder slagen de deur uit wordt
gejaagd4).
Doch ook in dezen verloren zoon herhaalde zich de waar-
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heid der heerlijke bijbelsche gelijkenis: hij kwam tot zich zelven en hij ging tot zijn
vader en hij zeide: ‘ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u’. Wie zoo tot inkeer
gekomen was en zijn leven voortaan wilde beteren, dien stonden twee wegen open:
hij kon trachten in het klooster de wereld te ontvluchten of, in de wereld blijvend,
zich om steun en leiding richten tot zijne aangewezen leidslieden: de geestelijken.
Het zou bekrompen en onbillijk zijn, te beweren dat er toentertijd nergens vrome
geestelijken werden gevonden noch kloosters waar deugd en godsdienst in eere
werden gehouden. Doch niemand ontkent, dat de groote meerderheid van geestelijken
en kloosterlingen op een laag zedelijk peil stond. Het volk kon niet blind blijven voor
het feit: dat vele priesters al te weinig leefden naar hetgeen zij verkondigden; dat
velen de voorschriften der Kerk met voeten traden.
Toen het volk zijn leeraars niet langer kon vertrouwen, ging het ook den godsdienst
wantrouwen dien de geestelijken verkondigden. De gevolgtrekking was onjuist, maar
in dien tijd begrijpelijk. Met het vertrouwen op den godsdienst verloren de leeken
echter tevens den vasten grond onder de voeten, verzonken zij in de diepe wateren
van den twijfel.
Wat wonder dat aan de overzijde het vasteland van de nieuwe leer hen lokte? Daar
hoorden zij openlijk erkennen en uitspreken, wat zij zelf reeds dikwijls hadden
gevoeld: dat de toestand der Kerk dringend verbetering eischte; dat de godsdienst
niet uit ijdele d.i. leege vormen mocht bestaan; dat geen werk goed kon zijn, wanneer
hoop op belooning bij God er de drijfveer toe was; dat rechtvaardiging, behoudenis,
zaligheid alleen mogelijk waren door geloof; dat hij die oprecht geloofde, geen
middelaar noodig had tusschen God en zich; dat ieder in den Bijbel en in eigen
geweten het richtsnoer kon vinden voor zijn geloof, zijn denken en zijn doen.
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Wat wonder, dat onder een burgerij, wier zelfstandigheid van geest in toenemende
mate gevoed werd door eigen lectuur, menigeen naar den Bijbel greep? Hoe vlijtig
dat boek der boeken werd gelezen, blijkt wel uit het feit: dat er in de acht jaren
tusschen 1522 en 1530 4 verschillende uitgaven van verschenen en niet minder dan
25 van het Nieuwe Testament.
Nu eerst gaat ons volk den bijbel in zijn geheel lezen, nu eerst gaat de bijbel worden
wat hij zoo lang zal blijven: een volksboek, bron van licht, troost, kracht voor zoo
menige terneergebogen ziel. Uit de bijbelvastheid van de vervolgden om den geloove
kan men wel opmaken, met welk een brandenden ijver zij dat boek moeten heben
gelezen en herlezen. Doch de lezers zelven krijgen wij al te zelden te zien in die uren
van stille gemeenschap met God, waarin zij het nieuwe geloof langzaam in zich
voelden wassen met een zaligheid, hooger, immers geestelijker, dan die der moeder
die het kind in zich voelt groeien. Slechts één dier lezers kunnen wij uit de verte
bespieden. Het is een inwoner van Rijnsburg, WILLEM JANSZOON VAN DER KODDE.
Op een stuk land aan het Haarlemmermeer heeft hij een hut getimmerd; tweemaal
's weeks roeit hij er heen; om naar zijne beesten te gaan kijken, zooals hij zegt;
ïnderdaad, om er te lezen in een bijbel dien hij daar verborgen houdt5).
Het verleden keert terug in het heden: een eeuw vroeger hebben wij ook iemand
gezien ‘in een hoekske met een boekske’. Maar de kloosterling is een dorpeling
geworden; hij verdiept zich niet bij voorkeur in ‘dat lyden ende die passie ons heren
Jhesu Christi’ - hij geniet den bijbel in zijne volheid, in plaats van de kloostercel zien
wij een hut, eenzaam tusschen de groene weilanden aan het wijde water; als WILLEM
JANSZ. straks wegroeit, keert hij terug in de wereld, kleine dorpswereld die de kostbare
geloofskiemen zal bewaren en laten gedijen.
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Langzaam breidt de nieuwe leer zich uit. In verhouding tot de gansche bevolking
dezer landen vormen de aanhangers der Hervorming in den aanvang slechts een
kleine schare. Onder hen staan de Doopsgezinden op den voorgrond. ‘Van 1530-1566
is de geschiedenis van het Anabaptisme op weinig na de geschiedenis der Hervorming
in ons vaderland.’ Naast hen staan de Lutheranen. In 1539 zien wij een ketter te
Amsterdam, gedwongen in de processie te gaan met een boek om den hals waarop
met groote letters staat: ‘dit is Martini Lutheri boeck.’ Naast hen andere secten. Na
1550 treedt het Calvinisme op, om weldra op den voorgrond te komen.
Onderling waren deze secten verdeeld. De Doopsgezinden waren in menig opzicht,
vooral in de leer des avondmaals, LUTHER'S tegenstanders; onderling waren zij het
ook niet eens. De Calvinisten veroordeelen andersdenkende aanhangers der nieuwe
leer evenzeer als de voorstanders der oude leer. Doch voor de Regeering waren al
deze ‘opinieuse’ en ‘seditieuse’ menschen van hetzelfde allooi: ketters, gevaarlijk
voor het eenig ware geloof, dat den grondslag der samenleving uitmaakte en derhalve
gelijk te stellen met misdadigers die den Staat bedreigen. Als zoodanig werden zij
dan ook door de Overheid vervolgd. Plakkaten tegen de ketterij werden in de
Nederlanden afgekondigd; een Inquisiteur-Generaal, Mr. FRANçOIS VAN DER HULST
benoemd (ao. 1523); aan de geestelijkheid opgedragen het geloofsonderzoek te leiden.
Aan werk ontbrak het de Inquisiteurs niet. De Hervorming immers was geboren
zoowel uit ergernis over het bestaande kwade als uit verlangen naar het goede. Die
ergernis en dat verlangen beide openbaarden zich in feiten, strafbaar in de oogen der
Regeering. Soms zijn het uitingen van opzettelijke onverschilligheid: een
Amsterdammer blijft staan met gedekten hoofde, terwijl het H. Sacrament wordt
voorbijgedragen (ao. 1537).
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Anderen laten zich vervoeren tot uitingen die een geloovig zoon der R.K. Kerk
moesten ergeren: een Amsterdamsch kuiper spreekt smadelijk over het Sacrament
in de herberg De Pot (ao. 1527). Van welken aard die smaad ongeveer geweest is,
kunnen wij wel vermoeden: in 1547 zegt een knoopenmaker die ziek te bed ligt,
sprekend van het Sacrament: ‘ick wille den witten Jan voor mijn bedde niet hebben’
en van het heilig oliesel: ‘dat het nergens toe en diende dan om de schoenen mede
te smeren’. Elders zien wij de Kerkleer bedreigd: REM PIETERSZ. die uit verboden
boeken gepreekt heeft, moet ao. 1535 een half uur aan de kaak staan ‘mit een roode
mutse als een doctoer op sijn hooft’6).
Doch ook zonder zulke feiten was reeds afwijking van de leer der Kerk voldoende
om iemand te veroordeelen. Een enkelen keer komt het voor dat een Inquisiteur zelf
erkennen moet, dat er op het leven der aangeklaagden niets te zeggen valt; ‘maer
wat helpet’, zegt hij, ‘dat ghy lieden nu 't leven hebt, als ghij 't gheloove niet en hebt?
het en mach*) u lieden niet salich maken’7).
Zoo werd dus door de wereldlijke Overheid aan priesters, zelf zwakke, zondige *)kan.
menschen, de macht gegeven om recht te spreken en vonnis te vellen over het hoogste,
het heiligste, het verborgenste, dat een menschenziel heeft: hare verhouding tot God.
Die Inquisiteurs waren ten deele zeker welmeenende, ten minste geloovige, R.
Katholieken, die getracht hebben hun taak te vervullen naar hun opvatting van recht
en billijkheid. Doch tegenover dezulken vinden wij er ook, die, belast met zulk een
ontzettende verantwoordelijkheid, eigen hartstochten: ijdelheid, toorn, heerschzucht,
zóó weinig kunnen bedwingen, dat zij tegen de aangeklaagden schelden en tieren;
die schreeuwen: ‘sotkens, sotkens, ketters!’; die, als zij wanen den ketter te hebben
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vastgezet, lachen en den vinger opsteken; die half dronken ter disputatie in den kerker
komen en niets doen dan babbelen. De ketters mogen bijbelvast en slagvaardig zijn,
de beschuldigingen ontzenuwen of weerleggen - het baat hun niet: zij hebben, volgens
de Inquisiteurs, het rechte geloof niet en dus: ‘de mans metten sweerde ende de
vrouwen gedolven’*), zooals het reeds in een der bloedplakkaten van Karel V bepaald
*)
was.
Levend begraven.
Zeker; dat waken voor de zuiverheid der geloofsleer, die vervolging om den geloove
hebben wij ook vroeger reeds aangetroffen. Hadden de Dominicanen niet getracht
de Broederschap des Gemeenen Levens in verdenking van ketterij te brengen? Hadden
ECKHART en SUSO niet voor de Inquisiteurs moeten terecht staan en had hun
geestverwant, de ‘onbekende leek’, zich niet reeds geërgerd aan de vervolging om
den geloove? Maar wat toen uitzondering bleef, nam nu grooter omvang aan.
ERASMUS was niet zelden bedreigd; maar hem durfde men niet aan: hij had een
Europeeschen naam en machtige beschermers. Anders was het met een paar monniken
die in 1523 wegens kettersche gevoelens tot den brandstapel waren veroordeeld.
Anders ook met den humanist GNAPHEÜS (WILLEM DE VOLDER), rector der Latijnsche
school in den Haag, die in datzelfde jaar wegens ketterij gevangen werd gezet.
Vrijgelaten, werd hij in 1528 op nieuw vervolgd. Aan die vervolging zal men het
wel moeten toeschrijven dat hij het volgend jaar in den proloog van zijn Latijnsch
drama over den Verloren Zoon (Acolastus) verklaart niet over de ‘dogmata’ te zullen
spreken. Het heeft hem niet mogen baten; hij moet vluchten naar Duitschland. Veilig
kon hij daar in zijn Latijnsch zinnespel, Eloquentiae triumphus, de ‘docta Ignorantia’
zijner vervolgers aan de kaak stellen8).
Aan DE VOLDER danken wij ook een uitvoerig verhaal over het martelaarschap
van zijn vriend JAN DE BACKER, die in
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1525 in het korte gele kleed der zotten en met den zotskap op het hoofd naar den
brandstapel moest gaan. Hij was de eerste martelaar der Hervorming in
Noord-Nederland; honderden bij honderden zullen hem volgen. Reeds in de 15de
eeuw zien wij onder de mannen en vrouwen der ‘moderne devotie’ een geloof zoo
vurig, een toewijding zoo hartstochtelijk, dat het verlangen naar het martelaarschap
bij sommigen opkomt. ‘Sommighe menschen dunket’, lezen wij in een geschrift van
dien tijd, ‘dat si om Christus wille gaern sterven souden ende seggen: waert noch
een tijt der vervolginge, ic woude mi geven in den doot’9).
Die tijd der vervolging was nu aangebroken. Het lijden dat ‘hervormde menschen’
der 15de eeuw hebben verlangd, is door de anders denkende en gevoelende hervormden
der 16de eeuw geleden. De aanhangers der nieuwe leer worden gevangen genomen,
onderworpen aan afmattende verhooren, gefolterd op de pijnbank om hen te dwingen
te herroepen of de namen van geestverwanten te noemen. Weigeren zij tegen hun
geweten te handelen, dan worden zij geworgd, verdronken, verbrand. De rustige
kracht, door velen hunner betoond; de blijmoedigheid, soms overslaand tot
opgewondenheid, waarmede zij ter dood gaan; de geloofsmoed, die hun bijblijft, ook
wanneer de vlammen al hooger om hen stijgen - dat alles maakte op menigen belijder
van het oude geloof weinig indruk. De Roomsch-Katholieke dichteres ANNA BIJNS
zag ketters ten marteldood gaan ‘als gingen sij ten spele’, doch zij schrijft dat toe
aan zekere verdwaasdheid van geest. De Vlaamsche geschiedschrijver MARCUS VAN
VAERNEWIJCK ziet in de aanhangers der nieuwe leer te Doornik slechts ‘dwaze
geuzen’ en ‘seditieuse menschen die der overheijt ofte de magistraet niet en
obedierden (al causeerden zij haer ketterien dwoort Ghods te zijne).’ Die dwaze
geuzen en ‘sediteuse menschen’
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hebben zich verstout 's nachts op de markt te prediken en hunne psalmen te zingen
en zijn daarom volgens VAERNEWIJCK met volle recht gestraft. Opmerkelijk is de
toon van verzekerdheid en de leukheid, waarmede de eerzame MARCUS ons die straf
mededeelt: ‘waerom die overheijt vergramt wesende, heeft daer toe listen gheleijt,
ende alzoo vele als zij van dien volcke conden crijghen, hebben zij haer den cop af
doen houwen, ende haer doode lichamen doen weerpen in de Schelde, som met
tijtelen*), up haer burst, dat men ze zoude laten passeren ende int water vurten*) als
*)
opschriften.
onweerdich der beghravenesse’10).
*)
verrotten.
Maar anders waren de indrukken van menigeen die gevangen ketters had zien
opbrengen, die bij den brandstapel gestaan had of die zulke lijken met opschriften
op de Schelde had zien dobberen. Heimelijke gesprekken met aanhangers der nieuwe
leer overtuigden hen vroeger of later, dat eerst hier het Christendom in zijne volle
zuiverheid aanwezig was en hen Gods wil deed kennen. Hun aantal zou steeds
toenemen, want opnieuw werd het bloed der martelaren het zaad der kerk.
Tusschen de aanhangers der nieuwe leer eenerzijds en geloovige
Roomsch-Katholieken als de Delftsche barbier, MEESTER ARENT WILLEMSZ.
anderzijds, hebben natuurlijk tal van geloofsschakeeringen bestaan: vrome
Roomsch-Katholieken die blijmoedig de voorgeschreven godsdienstplichten
vervulden, door de nieuwe leer in hunne zielsrust gestoord; lauwen en onverschilligen
in grooten getale; verloren zonen, begeerig hun leven te beteren; ernstigen en spotters,
eensgezind in de overtuiging dat ‘de Kerk ziek lag’, verdeeld ten opzichte der vraag:
hoe en in hoever een hervorming in de Kerk wenschelijk ware; ontevredenen,
nieuwigheidszoekers, twijfelaars aan de waarheid der Kerkleer; weifelende of
overtuigde aanhangers der nieuwe leer. Doopsgezinden, Wederdoopers, aanhangers
van HENDRIK NICLAES' Huis der Liefde, Lutheranen, Calvinisten;
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eenvoudigen van harte of ontwikkelden van geest, innig vroom of dweepziek; weer
anderen met vlottende gevoelens ..... wie zou ze allen kunnen noemen? En zoo al,
wie zou de literaire werken of deelen daarvan kunnen aanwijzen, die aan elk dier
schakeeringen beantwoorden? Wij zijn daartoe op verrena niet in staat, al zal een
voortgezet afzonderlijk onderzoek hier vrij wat kunnen bereiken. Voorloopig moeten
wij ons tevreden stellen met de aanwijzing van eenige voorname stroomingen in de
Hervormingsbeweging dier dagen, die in de gelijktijdige literaire werken vallen te
onderscheiden

Eindnoten:
1) Dit overzicht berust voor een deel op mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 62-85 en
de daar aangehaalde werken, voor een deel op de werken vermeld in het laatste hoofdstuk van
Deel II van dit werk en voorts op de volgende boeken en geschriften die ik vroeger niet kende
of nog niet kon kennen: Geschiedenis van de Hervorming ... door Dr. J. REITSMA; de beide
eerste deelen der Bibliotheca Reformatoria Neerlandica (edd. CRAMER en PIJPER en de zaakrijke
aankondigingen van die deelen door Prof. Dr. L. KNAPPERT in de Nederl. Spectator 1904, no.
10; 1905, no. 8-9), Algemeen Overzicht der Kerkgeschiedenis in Noord-Nederland door H.J.A.
Coppeus. 2de uitgaaf. Kerkelijk goedgekeurd; Erasmus in België (in: Mémoires Couronnés der
Acad. Royale de Belgique no. 6; Anabaptistica door Dr. L. KNAPPERT in Theolog. Tijdschr.
van 1905; Dietsche Warande VII (Aanteekeningen van BROER HENDRIK VAN BIESTEN); Kronyk
v.h. Histor. Genootschap te Utrecht 14de jaarg. bladz. 234 vlgg. en wat voorts in de
aanteekeningen vermeld zal worden.
2) Bijdragen voor de Gesch. van het Bisdom Haarlem. Deel XI.
3) MOLL, Joh. Brugman I, 264.
4) Zie het artikel van BOLTE in Tijdschr. v. N.T. en L. XIV, 122 en de daar aangehaalde literatuur.
Voorts CREIZENACH, Gesch. des Neuern Dramas II, 121, mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de
eeuw. Register i.v. en wat in dit deel nog verder over de dramatische behandeling dier stof zal
worden medegedeeld.
5) Vgl. Het Leven van Joachim Oudaen (door D. VAN HOOGSTRATEN) achter Deel III van Oudaens
Poëzy p. 9.
6) Al deze en dergelijke vonnissen in Kronyk van het Histor. Genootschap 12de Jaarg. bladz. 99,
127 vlgg.
7) Het Offer des Heeren (ed. CRAMER) bladz. 247.
8) Vgl. over hem PIJPERS mededeelingen in Bibl. Reform. I, 137 vlgg. en de inleiding op de
voortreffelijke uitgave van den Acolastus door Dr. JOH. BOLTE (Berlin, SPEYER en PETERS
1891).
9) Vgl. Kerkhist. Archief IV, 124.
10) Van die Beroerlicke Tijden IV, 62-3.

Hervormingsliteratuur.
Het verlangen naar hervorming van zich zelven en anderen toont zich ook te onzent
in de voorkeur, aan de gelijkenis van den Verloren Zoon geschonken. Wij zagen
reeds dat de Haagsche rector GNAPHEÜS in 1529 eene bewerking van die stof onder
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den titel Acolastus*) uitgaf. Met groot talent heeft GNAPHEÜS in dit eerste bijbelsche
*)
schooldrama, PLAUTUS maar vooral TERENTIUS navolgend, in een zorgvuldig
onmatig. teugelloos.
gebouwd stuk, de bijbelsche stof verwerkt en vooral in de uitbeelding van Acolastus'
losbandig leven de werkelijkheid dier dagen op de planken gebracht. Ook in een,
waarschijnlijk uit het Fransch vertaald, tooneelstuk en in ‘een nieu liedeken’ van
dezen tijd, vinden wij deze stof behandeld11).
Waar de Verloren Zoon niet genoemd wordt, is de geest der gelijkenis zelve, zooals
zij in dezen tijd werd opgevat, toch gemakkelijk te herkennen. Dat is het geval met
een Zinnespel, in het jaar 1551 of vroeger samengesteld door den Amsterdamschen
‘steêboô’ JAN THÖNISZ. Wij zien hier, hoe
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Menich Mensch op weg naar het ‘Huis van Vreede’ door den Avont, dienaar der
Nacht verleid en tot zijn meesteres in het ‘Casteel van Duysterheden’ gevoerd wordt.
Deze onthaalt hem feestelijk. De gast krijgt ‘armer lien sweet’ te drinken en pasteitjes
van ‘caro et sanguis’ der menschen te eten. Onder den maaltijd doen de speellieden
‘Hypocrisye’ en ‘Aerts appetijt’ het lied ‘van 't kint van der heyden, ghebooren van
Ghent’ weerklinken. Menich Mensch blijft op het bed ‘Gherustich in sonden’ slapen,
totdat de Morgenstond hem met een ratel wekt. Deze maakt hem duidelijk, dat hij
op het verkeerde pad is en toont hem Jezus te midden van Mozes, Elias, Petrus,
Johannes en Jacobus. Dáàr is het waarachtige ‘Huis van Vreede’ zegt de Morgenstond
en wekt alle ‘vrienden eerbaer’ op, om ter harte te nemen wat hier vertoond is.
Dat de auteur de nieuwe leer aanhangt, zien wij o.a. aan de wijze waarop een der
‘neefkens’ zich uitlaat over ‘die sect van luytere’ zooals wij dat ook in andere
hervormingsgezinde stukken zullen zien en aan de uiting van Morgenstond (die
immers het ware licht brengt) over de ‘valsche predicanten // Gods adversanten, die
't volck verdullen // En dör valsche predicatie hör kisten vullen’12).
GNAPHEÜS die zijn Verloren Zoon als hij met vollen buidel van huis gaat, een
vreugdelied doet aanheffen; Jan THEUNISZ. met zijn tafellied en zijn speellieden,
gaven beiden den geest van het toenmalig volksleven weer. Waar uitten zich dartele
levenslust en brooddronkenheid vrijer en onbeschroomder of onbeschaamder dan in
het lied en het refrein? Zulke liederen, uit onbeteugelde zinnelijkheid geboren,
prikkelden de zinnelijkheid van wie ze hoorden. Dat hadden ook de devoten der 15de
eeuw reeds beseft, zooals gebleken is uit de talrijke vergeestelijkingen van wereldsche
liederen.
Dit streven om het wereldlijk lied te bestrijden door het
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geestelijk lied, zien wij ook nu aanwezig, doch het is sterker en meer bewust
geworden. In overeenstemming met de paedagogische strekking van het bijbelsch
schooldrama waren de pogingen van den Antwerpschen uitgever SYMON COCK om
den verkeerden invloed van het wereldlijk lied tegen te gaan. In 1539 deed hij den
merkwaardigen liederbundel Een devoot ende profitelyck Boecxken het licht zien en
in het volgend jaar den niet minder belangrijken bundel Souterliedekens*),
*)
waarschijnlijk het werk van JONKER WILLEM VAN ZUYLEN VAN NIEVELT. In de
souter = psalmboek.
voorrede van het eerste werkje wordt gewezen op het verderfelijke der vele
‘ontamelike, oneersame, weerlike liedekens ende refereynen, die dagelycs inden
handen vanden iongen lieden sijn ende heel ghemeyn.’ De bewerker van den tweeden
bundel laat zich in denzelfden geest uit over de ‘sotte, vleescelike liedekens’ en hoopt
dat zijn lezers deze Souterliedekens voor den dag zullen halen, in eenzaamheid of in
hun gezin, in goed en godvreezend gezelschap, op reis, in het veld of aan tafel.
Niet als in de 15de eeuw vinden wij hier aansluiting bij het wereldlijk lied, zichtbaar
in omwerkingen; het wereldlijk lied zien wij nog slechts in de ‘voysen’. Tegenover
de zuiver wereldlijke liederboeken van dezen tijd stelde SYMON COCK een paar zuiver
geestelijke bundels, en dat met de uitgesproken bedoeling die wij boven vermeldden.
De samenstelling van beide bundels werpt licht op een der vele wegen waarlangs
de Hervorming zich ontwikkelde. De Psalmen in de volkstaal worden hier voor het
eerst afzonderlijk uitgegeven. Dat was een teeken des tijds van denzelfden aard als
de talrijke vroegere uitgaven van den Bijbel in de volkstaal. Doch niet minder is het
een teeken des tijds: dat wij in de, aan den kant der bladzijde geplaatste,
overeenkomstige deelen der Latijnsche bewerking, het verband zien met de Kerktaal

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

18
en de Kerk; evenzoo, dat achter de Souterliedekens berijmingen zijn opgenomen van
het Paternoster, het Credo, het Ave Maria, de lofzangen van Augustinus en
Ambrosius.
De vereeniging van het nieuwe met het oude, doch vooral de aanwezigheid der
psalmen in de volkstaal, moet dezen bundel bijzonder aantrekkelijk hebben gemaakt
voor lezers en zangers onder wie de geloofsschakeeringen zoo talrijk waren. Het
verwondert ons dan ook niet dat deze bundel in den loop der 16de eeuw verscheidene
malen herdrukt is13). Dat groot aantal drukken maakt het in hooge mate waarschijnlijk,
dat deze Souterliedekens druk gebruikt zijn - zooals de uitgever hoopte - in goed en
godvreezend gezelschap, in de gezinnen en ook in de talrijke samenkomsten van de
aanhangers der nieuwe leer. Zoo zal deze bundel den weg hebben gebaand die tot
het hervormd kerkgezang leidde.
In tegenstelling met het groot aantal drukken der Souterliedekens vinden wij van
het Devoot en Profitelyck Boecxken slechts één druk, en dien in maar twee exemplaren
over. De Overheid zag in beide bundels geen kwaad en had beide voorzien van een
koninklijk privilege. Van waar dan dat verschil? Voor de talrijke koopers, lezers en
zangers der Souterliedekens kon de andere bundel niet veel aantrekkelijks hebben;
immers, deze liederen vertegenwoordigden in hoofdzaak het oude geloof, waarvan
zij zich met meer of minder beslistheid hadden afgewend. Maar de geloovige
Roomsch-Katholieken dan? Voor hen had het Devoot en Profitelyck Boecxken niet
de waarde die de Souterliedekens hadden voor de aanhangers der nieuwe leer.
Kerkelijke en geestelijke liederen immers konden zij te kust en te keur vinden in een
vroeger bundeltje van 1508 en in tal van handschriften14). Misschien zelfs zouden de
twee eenige exemplaren van dezen liederbundel ons niet bereikt hebben, indien de
Kerkelijke censuur scherper ware geweest.
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De beruchte inquisiteur PETRUS TITELMAN en zijn ambtgenoot, de Observant
MATHIAS WENSEN, die dezen liederbundel, na een vlijtig onderzoek, uitermate vroom
en nuttig noemden en dien in aller handen wenschten, hebben niet gezien dat hier
addertjes van ketterij in de beemden der Kerk verscholen lagen. Die addertjes zijn
weliswaar klein en steken ternauwernood de kopjes op; doch wie scherp toeziet, zal
in enkele liederen neiging tot de nieuwe leer waarnemen. Wij herkennen die neiging
vooral in het op den voorgrond stellen van de Schrift als kenbron der waarheid, ‘dat
pure woort ende anders gheen’; in de voorstelling van het verloren gaan der Schrift
door ‘menschen inset oft bestaen’*), want ‘Gods woort versmaet menschen bestant.’
Hier wordt dat nog gezegd van de Joden, doch in het verdere deel van het lied is *)aanranden.
duidelijk neiging tot de nieuwe leer zichtbaar: ‘Tot God komt men niet ‘sonder die
scrifture te hantieren’ zegt de dichter. Onze ouders die haar niet kenden, mag men
daarvan geen verwijt maken, maar
Nu en mach niemant sijn te vreden
Die sinnen heeft, hi en studeert.

en
Aenmerct dat woort, this die nyeu mare,
Door welcke ghi sijt ut gherocht*).15).
*)

verlost. (er uit geraakt).

Elders wordt in verband met het Woord over de vervolging gesproken en vinden wij
zelfs een hartstochtelijke uitdrukking als:
Al sou men hem vlaen*) die dit heeft gedicht,
Hi blijft altijt vast ghesticht
In des waerheyts licht16).

Misschien valt ook elders het nieuwe tusschen het oude aan te wijzen; zoo b.v. in
een lied dat ik tot dezen tijd zou willen brengen, waarin men o.a. leest:
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Hoe soet vallet (t)zaet in dezen tijt
Ende wort soo wel ontfanghen17).

Doch hoe men daarover denken moge, in elk geval zien wij in de overige genoemde
liederen en geschriften nieuw en oud samen, naast elkander of vermengd. Dat nieuwe,
zich schuchter vertoonend naast of in het oude, misschien niet of slechts ten halve
bewust van zijn verschil met dat oude, en indien al, dan bedeesd sprekend zooals
GNAPHEÜS, in den proloog van zijn Acolastus, of zich niet te ver wagend, zooals JAN
THÖNISZ., kenschetst voor een deel dit ontwikkelingsstadium der Hervorming.
Doch in dat stadium zouden de aanhangers der nieuwe leer niet blijven staan. De
aanwassende zelfstandigheid der leeken tegenover de geestelijken, die de
middeleeuwsche literatuur ons heeft doen zien, gaat nu aan de Hervormings-beweging
nienwe kracht toevoeren. In een tafelspel, dat waarschijnlijk tot de eerste helft der
16de eeuw behoort, al werd het eerst in 1565 gedrukt, hooren wij een Wever het
nieuwe geloof verdedigen tegen een Pastoor en een Koster, die het oude geloof
voorstaan; een leek, een ambachtsman, als gelijke tegenover den pastoor over het
geloof sprekend!
Merkwaardig is hier vooral de wijze waarop een der Roomsche sprekers de vraag:
‘wat luyterije is’ beantwoordt en karakteristiek de uiting van den koster over de
leeken: ‘Och wat! zij moesten 's Zondags en op feestdagen liever een pot bier drinken
en elkander de historie van de Vier Heemskinderen vertellen, dan zich met
theologische vraagstukken bemoeien.’
Het is tenauwernood twijfelachtig, dat de auteur zelf aan de zijde der nieuwe leer
staat. Echter toont zich hier, reeds in den opzet van het stuk: het ‘audi alteram partem’,
zekere gematigdheid.
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Met meer zelfvertrouwen en forscher stem sprak de ergernis van de getrouwe, en
vooral van de minder getrouwe, zonen der Kerk over het gedrag van vele toenmalige
priesters en andere geestelijken. ANNA BIJNS maakt gewag van een refrein, door haar
‘Luthersch’ genoemd, tegen de priesters, waarvan de ‘stock’ luidde; ‘En onder 'tschijn
van deuchden zij de schapen scheren’18). Het is waarlijk niet het eenige stuk van dien
aard dat wij in de zestiend'eeuwsche literatuur aantreffen. Spotliedjes en spotdichten
op de geestelijkheid hebben wij ook vroeger gevonden, doch alle vroegere samen
worden in aantal en vooral in scherpte en felheid overtroffen door wat wij in dezen
tijd te hooren krijgen. ‘Voor de huizen van sommige Amsterdamsche geestelijken
klonk nu en dan bij nacht en ontijd een ‘oneerlicke*) sanck’; vooral zekere broeder
SPRUYT had last van deze ‘diffamatoire cantilenen’19). De drukker TIBAUT die in *)onzedelijk.
1528 twee uren aan de kaak moest staan wegens het drukken van ‘schandelyke en
oneerlyke briefgens’ had misschien deze of dergelijke liedjes ter perse gelegd en
uitgegeven20).
De liedjes zelve uit dezen tijd schijnen niet bewaard te zijn gebleven. Wij zullen
echter wel niet te ver mistasten, indien wij vermoeden dat zij gedicht waren in
denzelfden geest die spreekt uit de volgende spotrijmpjes welke ao. 1526 aan de
deuren der Sint-Pieterskerk en de biechtstoelen der Terminarissen te Leiden waren
geplakt:
Dees stoel wil men vercoopen ende nyet verhueren,
Want die biechtheynxten sellen hyer nyet dueren,
Dat waerom seldy cortelick hoeren,
God wil, men sals nyet langher smoeren.
Dese vier stoelen sijn al te coop ende nyet te huyr,
Want wat men hier coept, t'is arch*) ende al te duyr:
*)

boos.
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Gy, vrome mannen, hoet uwe vrouwen
Voer alle monnicken of 'tsal u rouwen21)

Rijker bewijsstof leveren ons eenige tooneelstukken waarin niet alleen het leven
maar ook de leer der priesters en geestelijken, de kerkleer dus, met scherpte werd
aangetast.
In December 1533 speelden negen Rethoryckers te Amsterdam een batement vol
schimpscheuten op de geestelijkheid en werden daarvoor gestraft met een bedevaart
naar Rome. De naam van het stuk wordt ons niet genoemd; doch wij hebben een
tooneelstuk van de Amsterdamsche Kamer de Egelantier over, dat slechts in
handschrift bewaard is en uit dezen tijd (1520-'30) moet dagteekenen. In dat zinnespel
Van Lazarus doot ende hoe dat Christus hem opwekte vinden wij allerlei toespelingen
op geestelijken die hun plicht niet doen en op het onderdrukken der nieuwe leer.
Welk toeschouwer geloofde dat er van Joodsche priesters sprake was, wanneer hij
hoorde:
Is dit de heylicheijt van haer die hem aen geen vrouwen houwen?
Nochtans sij daegelijckx inder mouwen stouwen Davits schriftueren.

of:
Elck toont haer opter straeten
Als deuchdelijcke plaeten off geleerde doctoren,
Maer spreeckender haer de waerheijt toe, die willense niet hooren!

In de laatste regels zien wij den auteur reeds van het leven der geestelijken overgaan
op de door hen verkondigde leer. Dienzelfden overgang zien wij in het zinnespel
Den boom der Schriftueren dat in het jaar 1539 te Middelburg werd vertoond. Een
merkwaardig stuk ook hierom, dat de schrijver ten opzichte van het Geloof en de
Goede Werken - brandende vraagstukken dier dagen - den middenweg houdt; doch
zich met scherpte uitlaat zoowel over de zedeloosheid der geestelijken als over de
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wijze waarop zij, niet het geloof, maar den godsdienst opvatten en verkondigden.
De geestelijken - hooren wij hier - zijgen de mug uit maar zwelgen den kemel door.
Zij wekken u op om zielmissen en vigiliën te laten lezen, geestelijke broederschappen
op te richten; doch het is er slechts om te doen uw geld in handen te krijgen. Zij
preeken parabeltjes voor oude sloven en houden zich alsof zij de sleutels der
hemelpoort in den zak dragen - ondertusschen loopen zij achter getrouwde vrouwen
aan, achter bagijnen, nonnen en maagden.
Tegen den door de geestelijken verkondigden godsdienst gericht is ook een
Tafelspel van die menichfuldicheit des bedrochs der werelt, dat waarschijnlijk uit
dezen zelfden tijd dagteekent22). Een kramer, Oorsprong der Zonden genaamd, brengt
uit Vrouw Venus' berg allerlei kruiden te voorschijn en tracht die aan een koopman
die Menigvuldig Bedrog heet, te verkoopen. Op smadelijken toon wordt hier
gesproken over de uitrusting van pelgrims: beêvaartspannekens, palsterkens*) en
Sint-Jacobs-schelpen; ook over de aflaatsbrieven, welker kracht nu gaat smelten *)staf.
als sneeuw voor de zon.
De priester een koopman geworden, het heilige voor geld verkwanseld - hoe werd
de Roomsch-Katholieke kerk dier dagen daar in het hart gegrepen! En deze
voorstelling was niet maar een bedenksel van een enkelen schrijver; zij leefde ook
in het gemoed van de aanhangers der nieuwe leer. Hoor den martelaar ADRIAEN
CORNELISZ. uit zijne gevangenis spreken: ‘Achter den noen*) quam daer een Pape†)
*)
met twee dienaers ende hij quam so schoon voort (trad zoo hupsch op) ende hy
in den namiddag.
*)
23)
dede zijn Cremerie voort en meynde wat te vercoopen’ .
*)
Vele van de in dit en andere werken behandelde misbruiken waren vroeger
stalde zijn waar uit.
reeds door ERASMUS gehekeld. Maar uit het Latijn zijn zij hier overgegaan in de
volkstaal, uit de studeerkamers der humanisten in het volle leven.

†) priester.
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Een verwant maar ook verschillend voorbeeld van de betrekking tusschen volk en
humanisten vinden wij in GNAPHEÜS' dialoog Een Troost ende Spiegel der Siecken
die in 1531 het licht zag. Hier staat de humanist, die de nieuwe leer in de volkstaal
verdedigt, onder het volk. Zijn stuk omvat heel wat meer dan het Tafelspel. Het
misbruik van aflaten, zielmissen, bedevaarten en dergelijke zaken werd ook door
menig vroom Roomsch-Katholiek ingezien en afgekeurd; het Concilie van Trente
heeft met ernst gestreefd naar verbetering van deze en andere misstanden. Doch met
de strekking van GNAPHEÜS' geschrift kon geen getrouw zoon der R.K. kerk zich
vereenigen. Hier immers werd eene samenvatting gegeven en aangeprezen van de
meest wezenlijke bestanddeelen der nieuwe leer, zooals zij afbrekend en opbouwend,
geloof en godsdienst trachtte te hervormen.
Lazarus, een arm man, ligt ziek te bed. De kapelaan, door Lazarus' buurman
aangezocht den zieke te bezoeken en te troosten, heeft zich van die taak afgemaakt.
Toen de Burgemeesters weduwe onlangs ziek lag - zegt buurman Timotheüs behoefde men hem niet te roepen; toen kwam hij, ongeroepen, elken dag ‘ende
wachtede na die siele, gelijc een ghier nae den krenghe’. Timotheüs en Tobias, een
ander buurman van Lazarus, nemen nu de taak op zich die de priester verzaakt en
gaan den zieke ‘wat goets van sterven leeren’. In deze leeken die de plaats van den
priester innemen, zien wij een deel der geloofsbeweging van dien tijd; doch niet
alleen daar.
Wij zagen vroeger welk een sterke vrees voor den dood het middeleeuwsch geslacht
beheerschte; hunne krachtige zinnelijkheid huiverde terug voor dat donkere
onbekende. Zoo ooit dan wendde zich de geloovige R. Katholiek hier om steun en
troost tot de Kerk: hare macht immers reikte voorbij het graf; uit den schat harer
goede werken kon zij den zondaar ver-
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geving schenken; voorzien van hare genademiddelen: de geconsacreerde ouwel en
het heilig oliesel, met de gewijde waskaars tusschen de vingers, aanvaardde hij
getroost de reis naar het ‘ander lant’, naar het eeuwig leven. Ook na zijn dood kon
zij nog door zielmissen voor zijne zaligheid werkzaam zijn. Zoo ergens dan was hier
een bolwerk van de macht der Kerk over de gemoederen der geloovigen. Op dat
bolwerk is de aanval van GNAPHEÜS gericht.
Uitgaand van ziekte en dood, richt hij zich achtereenvolgens tegen de priesters,
de misbruiken en dwalingen der Roomsche kerk, de mis, heiligenvereering,
bedevaarten, mirakelen en beeldendienst, om daarna, terugkeerend tot zijn
uitgangspunt, van het afbreken aan het opbouwen te gaan. Heeft hij eenmaal zijn
zieke tot de overtuiging gebracht, dat er geen troost te halen is uit werken als de
Gulden Legende en het Vaderboek, dat biecht en sacramenten niet bij machte zijn
de zielsangsten van een stervende te verdrijven, dan laat hij hem uitroepen: mijn
aflaatsbrieven, mijne reliquieën, mijn zotte devotie-boekjes en rozekransen waarop
ik een valsch betrouwen heb gesteld, wil ik verbranden. Tegenover dat alles stelt de
auteur dan het Woord Gods, dat vrede en kwijtschelding verkondigt aan het hart.
‘Hebt gij dat Woord - dan hebt gij God. Daar is rust, daar is een eeuwig feest, daar
is geen vreeze meer voor den dood, de duivelen en de hel, want de liefde kent geen
vrees, de liefde sluit de vrees buiten, wij, die door het geloof gerechtvaardigd zijn,
hebben vrede bij God24).
Welk een tegenstelling tusschen dit sterfbed en dat van de Broze Nature, op
voorspraak van Maria door den ‘hemelschen doctor’ Jezus voorzien van eene
‘purgacie’ uit alsem van berouw en hyssop van biecht, gezoden in heet tranenwater;
of dat van Elckerlijck Mensche, die van Biechte den geesel der penitentie ontvangt
en den priester verheft boven de engelen.
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Waarschijnlijk zal dit geschrift van GNAPHEÜS wel de aandacht hebben getrokken
vooral van degenen die de nieuwe leer waren toegedaan. In allen gevalle is het
opmerkelijk, dat wij weinig jaren later (1539) dezelfde stof behandeld vinden op een
Landjuweel te Gent; de vraag immers waarop de 19 daar saamgekomen Camers van
Rethorycke antwoord hadden te geven, was: ‘welc den mensche stervende meesten
troost es’. De spelen van zinne, welke bij die gelegenheid door de onderscheidene
Kamers zijn vertoond, geven ons gezamenlijk een goed beeld van het geloofsleven
dier tijden. Slechts enkele voorname lijnen van dat beeld kunnen wij hier weergeven.
Evenals in het Devoot en Profitelyck Boecxken dat in hetzelfde jaar het licht zag,
vinden wij hier het nieuwe naast het oude, maar de tegenstelling is veel scherper en
het zwaartepunt ligt in het nieuwe. In de Spelen van Nieupoort en Thielt blijkt eerbied
voor de sacramenten. In de Spelen van Oudenaarde en Yperen zegt de dichter: ‘zonder
goede waercken 't gheloove es doot’. In het Spel van Nieupoort zien wij de hervormers
verdacht gemaakt als zou het hun slechts te doen zijn om het zich in zedelijk opzicht
gemakkelijk te maken; hun gevoelen wordt daartoe aldus weergegeven: ‘omdat onze
werken onrein zijn voor God, zeggen sommigen die “haer zinlickheyt” zoeken: hetzij
wij goed of kwaad doen, de hemel behoort ons toe’. - ‘O onwetende, verdwaasde
geesten!’ roept de dichter verontwaardigd uit.
Naast deze rechtzinnigheid en afkeer van het nieuwe, vinden wij de
Verloren-Zoon-stemming. Zoo hooren wij in het Spel van Meesene ‘den Mensch’
(de hoofdpersoon in alle stukken) zeggen:
Waer zallic met namen een trooster zoucken?
My dijncke, dat ic gheheel verlaten zy.
Ic ben simpel, my en helpen gheen clooster boucken
Noch libraryen en commen te baten my.
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Ic aenmaercke tleven van mynen state vry
Ende vinde my grondeloos vul van mesdaden;
Der diepte mijns zonden en vindic mate by,
Dus roupic totter diepte gods ghenaden;
Grooter es zijn diepte, bermhertigh ontladen,
Dan alle de diepten des menschen allende.

Elders vinden wij de twijfelmoedigheid welke velen in dien tijd bevangen moest. In
het Spel van Brussel klaagt de stervende Mensch over de vele ‘vremde opinyen’; ik
slacht den blinde en weet niet welken weg ik moet inslaan. - ‘De een’, klinkt het in
een ander spel, ‘maakt zich het pak zwaar en lastig; de ander eischt vrijheid voor
zich; ik weet niet wat te doen en te laten; of ik de Schrift al lees, ik blijf even
bezwaard’.
Tegenover de rechtzinnigheid, de bezwaardheid en den twijfel zien wij hier echter
de nieuwe leer zoowel in wat zij ontkende als in hetgeen zij geloofde en beleed. In
onderscheiden spelen wordt gewezen op de nutteloosheid der ‘goede werken’. ‘Nooit was er profeet of patriarch zoo heilig’, lezen wij in het Spel van Edijnghe,
‘die door zijne werken den hemel kon verdienen, al heerscht die dwaling in de
gemoederen van veel menschen’. In het Spel van Brugge vraagt ‘Schriftuerlick
Troost’ aan Twijffelic Zin’: Wat verstaat gij onder goede werken? Deze antwoordt:
‘Pelgrimages, vasten, bidden, vieren van feestdagen, de mis hooren, kerken stichten,
kaarsjes branden voor santen en santinnen’. Zelf hecht hij aan dat alles niet veel
waarde: ‘de mond is in de Kerk, het hart is thuis; wij houden de feestdagen in eere
door ons te bedrinken; wij hooren de mis, doch vloeken er niet minder om; wij dienen
de santen, God stellen wij ter zijde’.
De vrees voor de verschrikkingen van dood en hel wil men hier laten varen. - ‘Laat
de ongeloovigen daarvoor vreezen!’
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hooren wij Gheestelijc Bewijs tot Twijffelic Zin zeggen. De aflaat en andere middelen
om het bezwaard geweten te ontlasten worden afgekeurd. De ‘Evangelische leeraar’
uit het Spel van Nieukercke waarschuwt zijne toehoorders tegen ‘pardoenen’, ‘aflaat
van zonden’, kostbare begrafenissen en lange gebeden eener geestelijke broederschap.
Gaan deze Rethoryckers hier afbrekend te werk, elders zien wij ze aan het
opbouwen.
Op de groote beteekenis van het geloof voor het godsdienstig gemoedsleven wordt
in deze spelen telkens de nadruk gelegd. ‘Hebt gij het geloof’ - lezen wij in het Spel
van Brugge - ‘gij blijft in der eeuwigheid zalig in Christus’, en in het Spel van
Antwerpen luidt het: ‘Wie gelooft, dien telt God niet onder de zondaren; God zal
hem zekerlijk Zijn rijk schenken.’ In een enkel stuk (dat van Brugge) worden de
leeken aangemaand, zelf in den bijbel te lezen, om daardoor tot een vast geloof te
komen. In hetzelfde spel worden zij geprezen, die vervolgd of gedood zijn om den
geloove en van eigen bereidwilligheid tot het martelaarschap getuigd. ‘Niets zal ons
van Gods liefde kunnen scheiden’, zegt een der allegorische personages in dit stuk:
‘angst, druk, gevaar, vervolging noch zwaard, honger noch naaktheid.’
Daar ziet men den indruk, op de aanhangers der nieuwe leer gemaakt, door de
pijnbanken en de brandstapels; daar hoort men het antwoord op de plakkaten der
Regeering.
Ook die plakkaten en hen die ze moesten uitvoeren, de vervolgers en de vervolgden
geeft de literatuur van dien tijd ons te aanschouwen. Zeker niet zonder bedoeling
werd in een overigens onbeteekenend stuk der weinig bekende Amsterdamsche kamer
In liefden Vierich over Sint Jans Onthoofdinghe een personage ingevoerd met den
naam ‘Waerheits verdruckinge;
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doch duidelijker taal spreekt een ander tooneelstuk van dezen tijd25).
In het reeds vermelde zinnespel van Lazarus hooren wij de overpriesters Cayphas
en Annanias met de overige priesters maatregelen beramen om Jezus' leer, in hunne
oogen ketterij, te onderdrukken. ‘Wat dunct u hier van’, zegt Cayphas:
ghij notabele heeren,
Sullen wij dese verlijer noch langer geven respijt?

Annanias antwoordt met een bekende volksuitdrukking:
Twaer best: eijeren in de pan*), so waeren wij hem quijt,
En sijn consoorten sijn niet dan een hoop beroijde cattijven*).

*)

nl. slaan
nietswaardigen.

*)

Eenigen tijd later kondigt een deurwaarder een keur af tegen Jezus en ‘sijn partije’:
Een deurwaerder boven uijt*) lesende:
Hoort toe van wegen onse genadige bisschop machtich
Van Jerusalem onse hooftsteede voordachtich
....................
Also dat wij hooren dat onder verscheijen nacijen
Ketterije van desen Jhesus gespreijt werdt te menigen spacijen,
En noch daegelijckx oneerlijck hem heeft gedregen quaet,
So dat met sijn doctrijne sorgende al ons landen te bewegen staet,
So dat d'onnosele vallen in criemeniele misdaden.
......................
En wij verbannense met hem al sijn partije,
So dat se niet meer sullen gaen opentlijcken,
Binnen onse landen, heerlijckheden ofte rijcken
....................
Heefter ijemant Jesus gehuijst, gehooft*), wilt haer reveleren,
Om hem te aprenderen en dat secretelijck
Op pene als vooren verhaelt.
enz.
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Hoe dicht staan literatuur en leven hier naast elkander! Of eigenlijk: hier kan nog
slechts even sprake zijn van literatuur. Hier is het leven zelf, nog trillend onder het
dunne waas van verbeelding, waarmede een paar namen het trachten te bedekken.
Datzelfde waas van verbeelding ligt over het omvangrijk Spel van Sinnen op
dwerck der Apostelen dat misschien vóór 1539 gedicht is.26). In schijn een bewerking
van hoofdstuk III-V van de Handelingen der Apostelen geeft het ons inderdaad een
beeld van de geloofsvervolging dier dagen. Maar hier zijn wij een stap verder dan
in het vorige stuk. Daar waren het de maatregelen der Overheid om de ketterij te
weren, hier zien wij de predikanten der nieuwe leer aan het werk, onder hunne
prediking gevangen genomen en vóór hunne rechters gesteld. Petrus en Johannes die
hier het Evangelie verkondigen en een drietal kreupelgeborenen overhalen tot de
nieuwe leer, die gevangen worden genomen en vóór Annas en Cayphas worden
gebracht - waren de doorluchtige voorbeelden van Jan de Bakker, van Cornelis den
Cuper en Frans den Mandenmaker die het publiek hier voor hunne Inquisiteurs zag
verschijnen: voor mannen als Nikolaas van Egmond en Jacobus van Hoochstraten,
als Rieuwerd Tapper, later als verpersoonlijking der Inquisitie gehekeld in de scherpe
en geestige Ruardi Tappart Apotheosis.
Voor de aanhangers der nieuwe leer, wier geest met bijbelsche voorstellingen als
doordrenkt, wier verbeelding als het ware bijbelsch was geworden, keerden de tijden
van het oudste Christendom terug. ‘Sijt ghy dan de Schriftgeleerden ende Phariseen,
daer Mattheus af gheschreven heeft’? vraagt een gevangen Doopsgezinde aan den
inquisiteur Pieter Titelman. En deze antwoordt: ‘Ja wy’27). Ook toen was het woord
der Waarheid gesproken; maar de Schriftgeleerden en Farizeën
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hadden het niet willen hooren, hadden den verkondiger der nieuwe waarheid en zijne
leerlingen lagen gelegd, hen gevangen genomen en terechtgesteld. Ook toen hadden
velen ingezien dat die Schriftgeleerden verkeerde leidslieden waren, dat zij de
Waarheid vervolgden.
Vol blijde verwachting had menigeen, hongerend en dorstend naar het Woord der
waarheid, zich gewend tot de nieuwe predikers. Die verwachting was niet beschaamd:
hier vonden zij wat zij zoolang hadden gemist en gezocht; deze voorgangers, eens
geestes kinderen met hen, lotgenooten in leed en verdrukking, hadden zij liefgekregen;
en wanneer zij nu een verklikker ten tooneele zagen komen die de hoogepriesters
bericht, dat hij de apostelen heeft hooren prediken; wanneer dan later de ‘sergiant
met de ghevanghenen’ opkwam - hoe moet dan in menigen toeschouwer de
herinnering aan het zelfdoorleefde weer zijn opgekomen: de preek in binnenkamer
of schuur, verstoord door de dienaars van den Gerechte; het opbrengen van gevangen
ketters. De, waarschijnlijk in een ‘tooch’ voorgestelde geeseling der Apostelen gaf
maar een flauwe voorstelling van de martelingen die menig aanhanger der nieuwe
leer zijn aangedaan; doch ook daarbij zal menig toeschouwer ge-gedacht hebben,
wat een der proloogsprekers zegt: ‘lijden doet dwoort Gods floreren.’
In geen ander Hervormingsgeschrift wordt de waarheid dezer woorden zoo krachtig
gestaafd, zoo aangrijpend voorgesteld, als in ons oudste martelaarsboek: Het Offer
des Heeren.
In 1562 voor het eerst verschenen en gedurende de tweede helft der 16de eeuw
tienmaal herdrukt, bewaart deze bundel ons een kostbaren schat van brieven,
belijdingen, testamenten van Doopsgezinde martelaren uit de jaren na 1527,
meerendeels dagteekenend uit het midden der 16de eeuw. Hier krijgen wij ze voor
ons de mannen en vrouwen die gepijnigd, geworgd,
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verdronken of verbrand zijn, omdat hun oprecht Christelijk en waarachtig geloof
niet overeenstemde met dat der Roomsch-Katholieke kerk: Jan Claesz. ‘de lieve
broeder die het woort Gods met zijn roode bloet bevestichde’, dien wij op het schavot
hooren zeggen: ‘ic come met den verloren Sone ende stae alleen op dat puere woort
Gods’; zijn metgezel, Lucas Lambertsz., dien men ‘Bestevaer’ noemde, een man van
87 jaar, onthoofd als Jan Claesz.; ‘een teeder Meysken, geheeten Elisabeth, die een
Bagijnken hadde geweest’, die, als de beul haar aantast, smeekt: ‘Och mijn Heeren
en beschaemt my niet, want my en heeft noch noyt Man aen mijn bloot lichaem
ghetast’; Jeronimus Seghers, Peter van Wervick, Mayken Boosers, Weynken Claesz.
en tal van anderen uit het paar duizend martelaars die in den loop dezer eeuw op het
vonnis der Inquisiteurs door de wereldlijke Overheden zijn terdoodgebracht.
Wat deze martelaars des geloofs geleden hebben in hunne donkere gevangenissen,
in de folterkelders onder de handen van den beul, is zeker niet erger dan wat men
boeven en misdadigers van dien tijd deed lijden. Het is meer dan genoeg om het
verwend en overprikkeld geslacht onzer dagen te doen huiveren; het was niet te zwaar
voor het forsch en minder aandoenlijk geslacht van dien tijd. Wanneer Jan Geertsz.
ge-geeseld zal worden, laat men hem, geblinddoekt en met de handen op den rug
gebonden, in de hoogte getrokken hangen; daarna neemt de geeseling een aanvang
‘ende boocten*) anders niet dan oft op eenen boom had geweest, dat die garden knapten
als hennepstoppelen, ende seyden: spreect, hebdi eenen stommen duyvel binnen, *)zij beukten.
men zal hem wel uutdrijven’. Als men hem dan laat zakken, valt hij onmachtig, met
het hoofd tegen de planken. Weer opgetrokken, wordt hij opnieuw ge-geeseld, ditmaal
niet geblinddoekt: ‘Latet hem aensien’ zegt de President. Maar de martelaar sluit de
oogen en denkt:
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‘o Heere, ghy sietet wel’. Men hangt hem een honderdponder aan de voeten om zijn
lijden te verzwaren. Hij blijft zwijgen.
Bijna onlijdelijk mogen deze folteringen vaak zijn geweest, weinig minder erg
waren de afmattende langdurige verhooren, waarin de eenvoudige leeken die konden
steunen slechts op hunne bijbelkennis en hun gezond verstand, de vragen en
strikvragen hadden te beantwoorden van theologen van beroep, er op uit hen in de
engte te drijven, vast te zetten, in tegenspraak te brengen met zich zelven. Erger zeker
was het geestelijk lijden dat de meesten te doorstaan hadden: de droefheid der
scheiding van ouders en vrienden, het zieleleed van gehuwden die elkander moeten
verlaten, hunne kinderen achterlaten. Menige afscheidsbrief, onder tranen geschreven,
brengt nog tranen in de oogen van wie hem leest met den eerbied, geboden door een
zoo krachtig geloof en zoo vromen moed: ‘Och mijn Janneken, mijn schaep’ schrijft
uit zijn gevangenis te Rijpermonde Hendrick Verstralen aan zijne huisvrouw: ‘hoe
swaer valt my dat scheyden van u ende de kinderen, och hoe diep ligt ghy my in
mijnder herten gegraven, dwelc my nu eenen grooten strijt is’. En wat verder: ‘noch
bidde ic u mijn alderliefste vrouwe, draecht doch sorge so lange als ghy leeft voor
mijn ionghe schaepkens, mijn Susanneken, mijn Abrahamken, ende mijn Isaacxken,
dat sy doch in de vreese Gods mogen opgevoedet worden; och met hoe heete tranen
bidde ick tot God mijnen God, dat hij se in de vreese Gods wil laten op wassen, oft
in huerder iuecht huer halen tot hem, och mijn alderliefste lief op aerden, Janneken
Verstralen, cust my mijn kinderkens altemet eens voor my ..... En aan het slot van
den brief, nog eens terugdenkend aan zijne vrouw en het dochtertje dat blijkbaar zijn
lieveling was: ‘Adieu mijn vleesch ende bloet, cust my Susanneken’28).
Hier moet een strijd zijn gestreden tusschen den geest en
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het vleesch, die ‘banger viel als de doodt’, zooals BRANDT zegt van een anderen
martelaar, ‘die veel aenvechtings leed door Papen en Monniken, maer d'allerswaerste
door de liefde tot sijn echtgenoot, een jonge schoone en bevallyke vrouwe, daer hy
onlangs met gepaert was en die hem korts te voren 't eerste kindt had gebaerdt.’
Wien kan het verwonderen, dat zulke gemoederen onder zulke omstandigheden
niet zelden overheerscht zijn door diepe ontroering, dat de golven er bijwijlen hoog
gaan? Soms draagt de taal van deze meerendeels onervaren schrijvers de sporen van
die aandoening in een vergelijking. Wanneer HANS VAN OVERDAMME vertelt hoe
hij en eenige medegevangenen op een paar wagens door Gent worden gevoerd, zegt
hij: ‘dat volck quam so dicke van alle canten toe geloopen .... gelijck water dat van
den Bergen neder loopt ende werdt tot een groot water.
ADRIAAN PAN, die volgens eigen getuigenis ‘de gave van scrijven niet seer wel’
heeft, zegt dat bij hunne gevangenneming zijn huisvrouw eerst eenige vrees toonde,
‘mer doen si sach dattet wesen most, so ginc de vreese van haer, of si een cleet
uutgetoogen hadde’29). Vaker echter moet het overkropte hart zich lucht geven in een
lied, dat zij zich herinneren en dat zij ‘opheffen en zingen’ zooals deze vrouw, of
dat zij zelf maken30). Diezelfde ontroering, zich uitend in behoefte aan rhythme en
poëzie, dreef er later de verzamelaars en uitgevers van dezen bundel toe, hunne
indrukken van een martelaarsverhaal telkens samen te vatten en weer te geven in een
achtergevoegd kunsteloos lied.
Ook waar zij zich niet verheffen tot de vergelijking of het lied, blijven de wateren
van het gemoedsleven soms hoog gaan. Hier zien wij het diepe zondenbesef in
CLAESKEN GAELE - dochter die aan hare vrienden schrijft: ‘Ick seyde tot mijn lieve
Man: Als ick mijn leven by de scriftuere mete, so ist
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of ic te gronde ghaen sal.’ Daar de hartstochtelijke liefde tot het zoo duur gekocht
kleinood des harten en de zielsangst van het te verliezen, die JAN GEERTSZ. te midden
der geeseling tot God doet roepen: ‘Bewaert, bewaert mijn schat!’ Elders de kracht
van een overtuiging zóó aangrijpend, dat zij zelfs de Inquisiteurs ontroert31). Een
enkelen keer moge die vroomheid ons geëxalteerd voorkomen, het is op geen voeten
of vâmen na de exaltatie die wij soms in de vrouwen en mannen der moderne devotie
opmerkten. Heeft de moderne devotie hier en daar iets weeks en ziekelijks, deze
vroomheid toont doorgaans een kracht en een gezondheid, zichtbaar ook in den humor
dien sommigen niet verliezen in pijn en banden en met den dood voor oogen.
HANS VAN OVERDAMME, die met zijne geloofsgenooten in ‘eenen duysteren diepen
kelder’ wordt gebracht, zegt tot een hunner: ‘My dunckt dat wy met Jonas inden
buyck vanden Walvisch zijn, soo doncker ist hier, wy moghen vast met Jonas tot den
Heere roepen, dat hy onse Trooster ende Verlosser sy’; en later tot den Inquisiteur:
‘u cappe soude al anders beven, als ghy met mi moest disputeren opt vyer’. MEESTER
GIELIS MATHIJSZ. die voor den baljuw moet komen, neemt een kan en drinkt hem
toe. CLAES DE PRAET, tot wien de Inquisiteur TITELMAN zegt dat hij tot het onkruid
behoort, antwoordt met de bijbelsche gelijkenis: ‘waerom en laet ghy my niet
opwassen tot den dage des oogsts?’32)
De berusting die zich in dezen humor uit, blijft lang de doorgaande stemming der
vervolgden en martelaren des geloofs.
In een Tafelspel van twee personagen dat mij voorkomt uit dezen tijd te zijn, lezen
wij de opwekking: ‘Wilt toch u lijden patientich verdragen’33). Zóó spreken ook de
meeste martelaars en vervolgden onder wie immers de Doopsgezinden zoo talrijk
waren. Doch - het behoeft tenauwernood herinnering - ook
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deze menschen waren maar menschen: de humor verscherpt zich soms tot ironie en
sarcasme of wordt bitter; de ergernis wordt niet steeds bedwongen, openbaart zich
hier en daar rechtstreeks in hoon; de wraakzucht dreigt met vergelding.
Op meer dan een plaats in GNAPHEÜS' Lazarus kunnen wij de ironie of den hoon
waarnemen. Een aanzienlijk deel van het Zinnespel op dwerck der Apostelen wordt
ingenomen door de gesprekken van een paar ‘zinnekens’ die in kleurige volkstaal
onder voortdurende kwinkslagen en spotternijen hun oordeel over de gebeurtenissen
meedeelen, zooals de zotten van ouds. Beiden zijn gekleed in schaapsvachten; doch
de een, Schoon Ypocrijt, heeft daaronder een duivelskleed; de ander draagt een
‘coopmans meerse*) ende daerin brieven van schilderijen etc.’ Sint Lupus is hun
patroon, het type van degenen die - volgens het Mattheus-evangelie - als grijpende *)mars.
wolven uit zijn op ‘rapen en schrapen’, van de ‘valsche profeten’ onder de geestelijken
dus.
Bisschop ANNAS wordt in dit stuk overdekt met een doek waarop de hoere van
Babylon staat afgebeeld. Zoo vinden wij ook in een geestelijk liedboekje, voor een
deel tusschen 1529-'36 door den bekenden prediker DAVID JORISZ. en eenige zijner
geloofsgenooten samengesteld, de berusting naast andere stemmingen. Naast
opwekkingen om lijden en verdrukking geduldig te dragen, heftige dreigingen tegen
de aanhangers der oude leer: Gods zeis zal hen wegmaaien, met wortel en tak zullen
zij worden uitgeroeid; de trotsche goddeloozen, die het met Babel eens zijn, zullen
als drek worden vertreden; het zwaard zal over de aarde komen, zij zullen het niet
ontvlieden.
Nergens is de toon tegenover de Roomsch-Katholieke Kerk zóó fel als in het,
misschien uit het Engelsch vertaald, proza-werkje Den Val der Roomscher Kercken,
dat in 1553 of vroeger voor het eerst het licht zag34). Vinnig schotschrift tegen de
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leer der transsubstantiatie’, deed het een aanval op het hart der Roomsche Kerk.
Redeneering en betoog gestadig afwisselend met volkshumor, spot en hoon, is het
een voorlooper van MARNIX' Biëncorf. Hoor den auteur b.v. over den heiligen ouwel
en den wijn die bij de mis gebruikt worden: ‘Jan obly-backer wil een duysent van
uwen goden maken op eenen dach tusschen een paar yseren tanghen*). Ende als ghy
uwe misse opgemommelt hebt, dat is, als ghy al opgheeten ende opghedroncken *)wafelijzer.
hebt, so keerdy den bodem opwaerts ende seghent ons metten legen kelc, ende segt:
God sy met u, oft anders segdy ons, dattet al ghedaen is .... Och lacy, arme
guychelaars, leert properlijcker speelen, crijcht constiger pas repas*) met u
*)
guychelstocxkens, want die werelt beghint dit te mercken.’ Even fel is dit over
hokus pokus pas.
de priesters: ‘Wildy een priester ut uwen huyse bannen, coopt een Bijbel voor uwen
huyse, oft een Testament, hy en sal daer nemmermeer wederomme comen. Ist dat
eenich volck verlost wilt zijn van eenen erghen Pastoor, drijft alle hoeren van u ende
straftse ende hy sal hem van daer schicken.’
Dat de beeldendienst het moet ontgelden, kan men verwachten: ‘Merckt haer
supersticie die sy tot noch toe gebruyckende zijn daghelicx, want die beelden so
langhe als sy inden beeltsnijders winckel zijn, so en connen sy gheen miraculen doen,
tot der tyt toe datse dese fyne ghesellen ghebrocht hebben in haer hoerachtighe kercke
ende die cruycen dewijle si zijn onder de goutsmits handen, so en is daer gheen
heilicheyt in, maer als dese ypocriten die eens gevinghert hebben, dan moet men die
bonet daer voor af nemen, ende die knien buyghen, ende sy gaen daer after bleetende
ende crijschende haer valsche goden.’
Hier hoort men in de verte reeds het ruischen van den beeldenstorm en blijkt op
nieuw hoe waar het is, dat groote gebeurtenissen haar schaduw voor zich uit werpen.
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De val der Roomsche Kerk, waarvan deze titel gewaagt, was niet aanstaande. Doch
tegenover haar waren de aanhangers der nieuwe leer bezig, het fondament te leggen
voor een andere Kerk. Wanneer JAN GEERTSZ. zijne geliefde medebroeders vergelijkt
bij de Israëlieten, die de muren van den tempel opbouwden, ‘in die eene hant die
spiese ofte het Sweert, ende in die ander hant die Truyffel’, dan geeft hij eer een
voorstelling van de naaste toekomst dan van het toenmalig heden; want de kracht
dezer martelaars openbaarde zich meer in lijden dan in doen. Doch zulke woorden
zouden zulke daden in hun gevolg, misschien ook voor een deel, ten gevolge hebben.
Voordat wij de afspiegeling dier daden in de literatuur gaan beschouwen, hebben
wij echter andere dingen te doen; in de eerste plaats een antwoord te geven op de
vraag: hoe vertoont zich in de letterkundige werken van dien tijd het oude geloof
tegenover het nieuwe, dat wij getracht hebben te schetsen?

Eindnoten:
11) Vgl. behalve de noot op bladz. 6 van dit deel, over de verhouding van het Nederlandsche stuk
tot het Fransch: Der Verlorene Sohn ... von Dr. FRANZ SPENGLER, S. 165-168. Twee vertooningen
van een stuk Van den Verloren Zoon (OUDENAERDE 1547 en LIER 1548) worden ons vermeld;
zie mijn werk over de 16de eeuw I, 216: Het ‘nieu liedeken’ in het liedboekje van CORNELIS
CLAESZ. fo. 27.
12) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 281-'3. Ik heb het stuk, dat ik in hs. las, toen
blijkbaar verkeerd opgevat, evenals het later volgende van denzelfden schrijver Van Sint Jans
Onthoofdinghe. Er is voor mij nu geen twijfel aan, dat wij hier met een aanhanger der nieuwe
leer te doen hebben. JAN THÖNISZ. wordt in eene Thesauriersrekening van 1532 genoemd als
een der vijf ‘roedrageren’ van Amsterdam. Vgl. SCHELTEMA, Aemstels Oudheid I, 219. Blijkbaar
was hij lid der Amsterdamsche Kamer In liefden vierich (Vgl. in dit deel bladz. 29).
Dat met het lied Van 't Kint vander heyden het bekende martelaarslied bedoeld is: ‘Ick arm
schaep aen de groen heyde’ enz., zou ik nu niet durven volhouden; eer zou ik het voor een
wereldsch lied houden.
13) Overzicht der verschillende drukken door SCHEURLEER (niet in den handel).
14) Opgenoemd en beschreven bij ACQUOY en in Het geestelijk Lied ... voor de Kerkhervorming
door Dr. J.A.N. KNUTTEL, 2de Hoofdstuk.
15) Vgl. no. 181, 3 en no. 67.
16) Vgl. no. 70 en voorts no. 186 en no. 196.
Ik verwijs ook hier naar de voortreffelijke nieuwe uitgaaf van dezen bundel die wij aan
SCHEURLEER te danken hebben.
Voorts naar SCHEURLEER'S Bibliografisch overzicht van de uitgaven der Souterliedekens (niet
in den handel). Later is den heer S. gebleken, dat de uitgave van 1539 niet bestaat, zoodat de
druk van 1540 de oudste is.
17) Liedboekje van CORNELIS CLAESZ. fo. 38 vo. ‘Een gheestelick nieu liedeken.’
In F.C. WIEDER'S Proefschrift De Schriftuurlijke Liedekens ('s Grav. M. NIJHOFF. 1900) bladz.
127-8 nog eenige andere liederen uit het Dev. en Prof. B. genoemd als Hervormd, al kan ik hier
slechts wat no. 130 betreft, met den auteur medegaan.
18) Vgl. mijne Gesch. van de Ned. Lett. der 16de eeuw I, 319.
19) DE HOOP SCHEFFER, Gesch. der Kerkhervorming in Nederland p. 344.
20) WAGENAAR, Amsterdam I, 235-'6.
21) Nederl. Geschiedzangen (VAN VLOTEN p. 184-'5.)
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22) Afgedrukt in de Bibl. Reform I, 374 vlgg. Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II,
75. Ik ben het met Prof. PIJPER eens, dat het stuk uit dezen tijd moet dagteekenen.
23) Offer des Heeren in: Bibl. Reform. II, 211.
24) Bibl. Reform. I, 232.
25) Zie de beschrijving van dat stuk in mijne Gesch. v.d. Ned. Lett. der 16de eeuw, I, 218.

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

Het stuk is geschreven ao. 1552, doch moet door JAN THEUNISSEN vroeger gemaakt zijn. Het
zou wel de moeite waard zijn, het eens opnieuw te onderzoeken met het oog op de
hervormingsgezinde strekking die ik er vroeger niet in zag.
Herdrukt en van een uitstekende Inleiding voorzien door Prof. PIJPER in de Bibl. Reform I, 275
vlgg.
Offer des Heeren (ed. CRAMER) p. 244.
Offer des Hecren bladz. 629 vlgg.
Offer des Heeren p. 104. 343.
Ald. p. 343, 445, 470, 100 en elders, vooral de merkwaardige plaats op p. 607.
Ald. p. 335, 407, 415.
Offer des Heeren bladz. 105, 110, 470, 245.
Tijdschr. v. N.T. en L. V, 174.
Bibl. Reform. (ed. PIJPER) I, 391 vlgg. Is het werkelijk uit het Engelsch vertaald? Het is mogelijk,
doch wat Prof. PIJPER bijbrengt om die meening te staven, schijnt mij niet afdoend.

Roomsch-Katholieke en Anti-hervormde Geschriften.
Het behoudend en vasthoudend karakter der R.-K. kerk, hare stabiliteit ook waarin
een deel harer kracht gelegen is, toonen zich in het gestadig terugkeeren van het oude
op literair gebied. In de liederbundels uit den tijd tusschen de opkomst der Hervorming
en den aanvang der troebelen worden geestelijke liederen uit vroeger tijd telkens
weer opgenomen, en in het drama was het als in de lyriek.
Ook na de opkomst der Hervorming blijft men in menige stad en menig dorp op
den ouden voet de Verrijzenis en de
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Passie vertoonen, tal van bijbelsche stukken uit Oud en Nieuw Testament en
heiligenspelen35). Of en in hoever deze stukken louter herhalingen waren van het
oude, kunnen wij niet nagaan; immers, op één uitzondering na, kwamen slechts de
namen dier stukken en de vermelding hunner vertooning tot ons. De uitzondering
bestaat in het Spel van Sint Trudo, dat tusschen 1533-'58 gedicht werd door den
Leuvenschen Dominicaan CHRISTIAEN FASTRAETS.
Het leven van den heilige, verdeeld in twee deelen, die bestemd waren in twee
achtereenvolgende jaren gespeeld te worden, wordt ons hier vertoond van zijn doop
tot zijn dood in een reeks van tafereelen, naar ouden trant maar losjes samenhangend.
De wijze waarop FASTRAETS zijne stof heeft behandeld, strookte geheel met de
traditiën der kerk en was wel geschikt indruk te maken op een publiek dat immers
nog grootendeels uit meer of minder oprechte en vurige geloovigen bestond. Hier
zagen zij voor een deel hun eigen leven onder de hoede der kerk uitgebeeld; voor
een ander deel den leek, door het priesterschap heen, zich verheffen tot een heilige,
en den hemel geopend om de ziel van den ontslapene te ontvangen. Zij zagen Trudo
als doopeling tusschen zijne ‘paten en peteren’ en hoorden de plechtige bezwering
der booze geesten; zij zagen hem als jongeling ijverig studeerend en steenen houwend
voor den bouw eener nieuwe kerk; God zelf zendt zijn engel tot Trudo en bisschop
REMACLUS; daarna volgde de indrukwekkende priesterwijding; zij zagen Trudo als
man, wonderen verrichtend en in den omgang met hooge geestelijken; te vergeefs
trachten de duivelen hem telkens te belagen; zijne vijanden worden door straffen van
den hemel getroffen. Eindelijk brengt de auteur ons aan het sterfbed van den heilige
met de ‘religieusen rontomme op hun knien ende paternoster in de hant’36).
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Hier vertoonde de kerk zich nog eens in hare kracht en de auteur heeft niet zonder
talent zijn stof zóó bewerkt, dat de strekking van zijn tooneelspel kans had ingang
te vinden. Doch naast deze voortzetting van het oude kunnen wij in drama en lyriek
een neiging opmerken tot een wijziging van het oude, die de kerk niet in haar wezen
bedreigde, maar toch toont dat er iets gaande is in de gemoederen.
De Spyeghel der Salicheit van Elckerlijc Mensche, dien wij vroeger leerden kennen,
kwam op nieuw ten tooneele, doch veranderd naar inhoud en vorm. Onder de handen
van den humanist CHRISTIANUS ISCHYRIUS was het Nederlandsche stuk geworden
tot het Latijnsch drama Homulus (1536), dat door de invoeging van een aantal
personen en van ‘duvelrye’ een aanzienlijken omvang verkregen had, in vijf bedrijven
was verdeeld en een zonderlinge vermenging van Christelijke en Heidensche
elementen vertoont. Uit deze beide stukken, uit den Hecastus (ao. 1538) van een
ander Nederlandsch humanist MACROPEDIUS dat dezelfde stof behandelt, en een paar
Duitsche tooneelstukken had de Keulsche boekdrukker JASPER VAN GENNEP (de
uitgever van den Latijnschen Homulus) een Duitsch tooneelstuk samengesteld en in
1540 onder den naam Homulus uitgegeven. Dat Duitsche drama werd te onzent
tweemaal vertaald; wij bezitten het in een Nijmeegsche uitgave van 1556 en een
Utrechtsche van onzekeren datum, die misschien eerst in de 17de eeuw ontstaan is.
In MACROPEDIUS' Hecastus is de neiging tot Hervorming zóó duidelijk te zien, dat
na de vertooning door de scholieren der Hieronymus-school klachten over ketterij
opgingen en de auteur zich later verontschuldigde. De strekking van VAN GENNEP'S
stuk is anti-hervormd; toch kunnen wij iets van de hervormingsbeweging ook hier
zien: de lofzang op den priesterlijken staat
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dien wij in Elckerlijc hoorden, is in Homulus heel wat lager van toon; in beide stukken
wordt gewag gemaakt van de gebreken der priesters, doch in Elckerlijc wordt deze
passage besloten met een verzoenend woord en een betuiging van onderdanigheid,
die wij in Homulus niet meer aantreffen37).
Hier ging de hervormingsbeweging niet verder dan de R.-K. kerk gedoogde; met
dat al zien wij hier beweging waar het vroeger doodstroom was. Ook elders is dat
het geval. De ‘Chaerte’ ter uitnoodiging tot het Landjuweel te Rotterdam in 1561
gebood: ‘Schout heresie, schimp, met alder manier.’ Geschimpt op de priesters en
het oude geloof wordt hier dan ook niet; ‘heresie’ treft men hier niet aan. Maar het
titelblad dezer in 1564 uitgegeven spelen vertoont toch een engel met den bijbel en
daaronder las men: ‘scrutamini’ (onderzoekt!). En wanneer men in een der spelen
een paar ‘sinnekens’ zich hoort beklagen dat de ‘Heydensche Natie’ hen laat varen
om hare toevlucht te zoeken bij ‘Vercondigher des Woorts’ en ‘Goede
Onderwijsinghe’; wanneer men in die klacht een regel hoort als deze:
Twoort sy met blijdschap sonder pranghen ontfanghen

dan moet men wel vermoeden, dat ook hier de zinnekens optreden in de rol van
ERASMUS' ‘Stultitia’ en dat de orthodoxie hier ondanks zich zelve op een pad kwam,
waarvoor de geestelijkheid ‘Verboden Toegang’ had geplaatst.
De vromen en welmeenenden onder de Roomsch-Katholieke geestelijken en leeken,
wier oogen geopend waren voor de vele misstanden in hunne kerk, wilden wel
hervorming, doch niet langs de wegen door de aanhangers der nieuwe leer betreden.
Dat het zedelijk leven van vele geestelijken en leeken gezuiverd moest worden,
erkenden zij. Die erkenning vinden
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wij in de literatuur van dien tijd. In het drama als in de lyriek zien wij de orthodoxie
het zedelijk element en de practijk des geloofs op den voorgrond brengen. In de
Rotterdamsche refereinen van 1561 moesten de mededingende kamers antwoord
geven op de vraag: ‘wat meest gheacht en schadelijcxst vercreghen fs’. Een kamer
antwoordt: des werelds eer; een andere: ijdelheid; weer andere: rijkdom of 's werelds
voorspoed; nog andere refereinen wekken op tot deugd en het geven van aalmoezen.
Ook in menig redeneerend, min of meer preekerig, lied van dezen tijd valt dat
aandringen op practische zedelijkheid te zien. Zoo b.v. in ‘een gheestelijck liedeken’
over de wassende ongerechtigheid der menschen, het ‘dobbelen en tuyschen’, de
hoovaardij, de overdaad in spijs, drank en kleêren; dat lied eindigt dan ook met een
opwekking om ‘de leden Christi bystant te doen’ en te voorzien van spijs en drank,
kleeren en schoenen38). Denzelfden geest toonen andere liederen in het Devoot en
Profitelyck Boecxken39).
Met dit aandringen op reinheid van zeden en op de practijk des geloofs kon iedereen
vrede hebben; ook de aanhangers der nieuwe leer, al wilden zij niet weten van
R.-Katholieke ‘goede werken’. Doch wie de R.-Katholieke leer en kerk in stand
wenschten te houden, konden het hierbij niet laten. Zij hebben dan ook getracht hun
doel te bereiken langs verschillende andere wegen, die wij in de literaire werken van
dien tijd kunnen onderscheiden.
Sommigen meenen dat het, in overeenstemming met het gebod der Overheid, beter
is geen stoffen ter bewerking te kiezen die de brandende vraagstukken van den dag
raken. In den proloog van een stuk van Aeneas ende Dido dat in 1552 te Antwerpen
gespeeld is, zegt een der sprekers, dat bij gaarne ‘wat scriftuerlijcx’ als onderwerp
zou hebben gekozen, maar
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dat heeft nagelaten ‘overmits de dwaelinghe die mennighen queldt’40). Daarentegen
laten Schepenen van Oudenaarde in 1560 met opzet het Passiespel weer eens
vertoonen, dat men sedert 1546 daar niet meer had opgevoerd, om ‘vele simpele
ende ydiote*) personen’ daardoor te sterken ‘in onsen heleghen kersten geloove’41).
*)
onwetende.
Onze oude vriend REINAERT, dien wij in de 15de eeuw in de handen der
geestelijkheid lieten, bezig met zijn ‘credo’ te leeren, heeft sedert aanmerkelijke
vorderingen gemaakt. In het Antwerpsche volksboek van 1564 laat hij vrouw
HERSWINDE, de wolvin, met vrede; hij spot niet meer met bedevaart, aflaat en het
pauselijk hof; hij bijt geen pastoors meer42). Anderen springen in de bres voor de
priesters; in een referein van dezen tijd lezen wij de volgende merkwaardige passage:
Al leeft de geestelycheyt nu wat rondere,
Condy er sondere? Segt, ghy vercondere!
Wie synt, die u anders Gods wet verclaren?
Sout beter varen, datter gheen en waren?
Onder veel quaey is ommers iemant goet?
Ja, tsyn Godts dienaren, ergo geen sondaren.
Syn sy min dan ghy van vlees en bloet?
Coopense, vercoopense, boelerense soet Denckt: sulck priestere is ooc een brabandere*).
Daer is menich goet heere, die weer veel goedts doet;
Maect u deen hant vuyl, soo wast u dandere43).

Al acht men dit een pleidooi voor een verloren zaak, men kan niettemin den tact
waardeeren waarvan het getuigt: dat beroep op toegefelijkheid bij leeken, die zelf
maar al te goed wisten, dat zij menschen van vleesch en bloed waren; dat zachte
lijntje waarmede men de critiek op het rechte pad hoopte te houden.
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Strakker werd de lijn aangetrokken, waar het monniken gold die - een teeken des
tijds - hun klooster ontvluchtten.
In het zinnespel van Bruer Willeken, in 1565 te Hasselt gespeeld, zien wij een
monnik ten tooneele komen van de soort die wij vroeger in een geestelijk lied der
15de eeuw hebben leeren kennen. Half Verdoold, die het kleed der zotten onder zijne
pij draagt, kan het in zijn klooster niet uithouden: ‘Dhabyt is geestelyck, maer 't
vleesch is weerlyck.’ Hij pleegt raad met een pater, Bruer Willeken, die hem overreedt
zijn eigen ‘willeken’ te doen; hij werpt dus zijn kap op den tuin*) en komt na een
*)
gesprek met ‘Ducht voor misdoen’ en ‘Vreese voor d'Ende’ voor drie ladders te
omheining.
staan, die de drie staten der wereld voorstellen: geestelijkheid, ridderschap en
gemeenten; de geestelijke ladder is de hoogste en heeft gouden sporten. Na lang
geredeneer over de beteekenis dezer ladders, ziet hij ervan af ze te bestijgen en klimt
langs een vierde tegen de wereld op. Hij krijgt dan echter van een ander allegorisch
personage die in de wereld zit en er uit wil, zooveel kwaads van de wereld te hooren,
dat hij besluit naar zijn klooster terug te keeren. ‘Elk moet maar op zijn eigen leer
klimmen’, zegt de auteur en - misschien met een woordspeling - een ander ‘syn leere
verholen laten’44).
De schrijver van dit gebrekkig stukje bedoelde het waarschijnlijk even goed als
de advocaat der priesters, doch men moet betwijfelen of de kerk van zulke verdedigers
veel dienst heeft gehad. Eer zou men dat willen aannemen van een voorstander van
het oude geloof, dien wij in het Devoot en Profitelyck Boecxken aantreffen. Er is iets
ongemeen sympathieks in het lied, waarop ik hier het oog heb: die zachte stem van
een vroom, oprecht man, bezwaard en ongerust van hart over den toestand van kerk
en geloof. Hij ziet wel dat
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de kerk in verval is, maar waarom zou zij zich niet herstellen:
Al is den boem ghevallen,
Hi en is noch niet verdroecht.

Een boom moet vaak hagel en storm doorstaan, eer hij vrucht kan dragen; schudt
hem niet vóór den tijd; gij zoudt de vruchten schaden. Gij die bezwaard zijt van harte,
gaat u met Jezus vermeien in zijn boomgaard en gij ‘dien de wake bevolen is’, berispt
uwe dolende schaapkens om bestwil:
En wiltse niet versmaden
Al is haer herte beswaert45).

Behoorde hij zelf tot die twijfelmoedige leeken, voor wier mogelijke afdwalingen
hij de vergevensgezindheid der priesters inroept? Men zou het vermoeden, omdat
wij hier niet die waarschuwingen tegen de nieuwe leer vinden die ook in dezen bundel
worden aangetroffen. ‘Wordt niet verleid’, hooren wij aan het slot van een ander
lied; ‘onderzoekt de geesten wel of zij God rebel zijn’46). Ook op het tooneel kon men
zulke waarschuwingen hooren. Op den Index van 1558 vinden wij een zinnespel,
dat door broeder FRANCOYS AMELRY, ‘Carmelyt binnen der stadt van Ypre’ gemaakt
was om het publiek te doen schuwen: ‘alle erroren ende dwalingen die dagelijcx
inder heyliger Kercken oprijsen’47). Niet de minste onder die dwalingen was voor de
Roomsch-Katholieke kerk: de alleenzaligmakende kracht van het geloof. Om die
voorstelling te bestrijden, dichtte een Amsterdamsch rethorycker, lid van ‘de Eglantier’
vóór 1551 zijn esbatement Van ons lieven heeren minnevaer. Wij zien hier een boer
‘Cleyn Betrouwen’ in gesprek met zijne vrouw ‘Warachtige Liefde’ die hem tracht
te troosten over den treurigen toestand waarin hun talrijk gezin zich be-
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vindt. De pastoor stelt den boer tevreden met de mededeeling dat God de eigenlijke
vader, hijzelf slechts de ‘minnevaer’*) van zijn gezin is. Cleyn Betrouwen laat de
*)
kinderen zich nu aan tafel scharen: God zal de leege plateelen en kroezen wel
pleegvader.
vullen. In afwachting heffen zij het liedje Van mijn Heer van Valkesteyn aan. Na
lang en vruchteloos wachten, loopt de boer boos naar den pastoor. Deze gaat hem
‘geestelijc informeeren’ dat zijne opvatting verkeerd is en dat hij niet naar aardsche
goederen moet streven. Bovendien geeft hij hem een krans, ‘Perfect Geloof’ genaamd;
dien naam zal Cleyn Betrouwen voortaan voeren om beter bij zijne vrouw Warachtige
Liefde te passen. Met dien krans en een tweede geschenk van den pastoor gaat hij
huiswaarts: ‘een vrouwken geconterfeyt in pampier met gevouwen handen, genaemt
‘Volmaecte Hope’. Het stuk eindigt met een bespiegeling over de beteekenis van
Geloof, Hoop en Liefde, een waarschuwing tegen de alleenzaligmakende kracht van
het geloof en een aanprijzing van de macht der liefde48).
De Kamer van Rethorycke die in 1561 te Rotterdam ‘'t menschen opinie’ voor de
schadelijkste zaak verklaarde, had zeker het oog op de nieuwe leer, want het woord
opinie rook in die dagen naar den mutsaard. Men mocht wel een opinie hebben, maar
niet eene die afweek van die der Kerk. Dat was een verkeerde zelfstandigheid der
leeken, een opgeblazenheid waarvan niets goeds kon komen:
Een mensch die op hem selfs staet,
Gods Geest wort hem onttogen

lezen wij in een lied dier dagen, dat niet verzuimt aan den opgeblazen Farizeër te
herinneren49). Meer droefheid en verbazing over de verblindheid der leeken dan
ergernis spreekt uit dit couplet van den vromen TONIS HARMANSZ. VAN
WERVERSHOEF:
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Hoe zijn de menschen aldus verblent,
Dat Leecken disputeeren met het Testament
Ende werden immer twistich in haer gheloove;
Ghelijck een Spin alle bloemen schent,
Soo verkeeren zy de woorden.

Is het nu plotseling zóó licht den Bijbel te begrijpen? En onze voorvaderen dan?
Zouden die verloren zijn? Zou God hunne gebeden niet verhoord hebben?50).
Zóó heeft de behoudzucht te allen tijde gesproken; doch niet alle tijdgenooten van
den zachten TONIS HARMANSZ. bleven daarbij binnen de perken der betamelijkheid.
Hoe zou men dat trouwens in de 16de eeuw kunnen verwachten? Betamelijkheid waar zulke belangen op het spel stonden, zóó diepe ontroering gewekt werd in zóó
krachtige karakters, bij een verhouding tusschen natuur en cultuur als die tijd ons te
zien geeft.!
Spraken de aanhangers der nieuwe leer smadelijk over wat den geloovigen
Roomsch-Katholiek heilig was - de verdedigers van het oude geloof bleven het hun
niet schuldig. De wijze, waarop de Hervormden het Laatste Avondmaal herdachten,
gaf aanleiding tot een beschuldiging van laag allooi. Krachtens haar beginsel van de
rechtstreeksche betrekking tusschen God en den mensch en de verwerping van het
middelaarschap des priesters, stond de Hervorming aan iederen avondmaalsganger
persoonlijk toe den wijn en het brood te nuttigen. - ‘Drinkebroêrs!’ hoorde men van
de overzijde:
..... dees drinckers stercke
Die altijt rellen van des Gods woerts cracht,
Verachtende alle wercken,
Oordeelende alle clercken,
Doer des dranckx wijsheyt qualijck bedacht51).
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Bij zulk een gemeente pasten, volgens deze beschuldigers, zulke voorgangers. Dat
waren de valsche profeten waarvan SINTE MATTHEÜS gesproken had52); de
‘Martynsche Predicanten myt eren vorwanten unde anhengere de sick onvorschemet
Evangelische noemen’, maar zeer verre van daar zijn, zooals een schimpdicht uit
een der oostelijke grensgewesten het uitdrukt. Onder hen geen erger dan de man naar
wien zij ‘Martynsch’ genoemd werden: LUTHER, de ‘vergiftige ketter’ waarvan een
ander schimpdicht uit diezelfde streken gewaagt, wiens ‘schentliken unde onerliken
wijffnemen’ wordt gehekeld in een ‘suverlick ledeken’ dat aldus aanvangt:
Was han ich dummer munnich ghedaen?
Eyn Nonne han ich ghenamen;
Hedde ich de in dem Cloester lan
Szon durst ich mych nycht schamen53).

Het is wel opmerkelijk, dat wij geen andere strijdliederen tegen LUTHER uit dezen
tijd over hebben; doch dat gemis wordt rijkelijk vergoed door de refereinen van
ANNA BYNS.
Met de lyriek van ANNA BYNS en het drama van haar tijdgenoot CORNELIS
EVERAERT kan dit overzicht der Roomsch-Katholieke en Anti-hervormde lyrische
en dramatische poëzie op gepaste wijze worden besloten.

Eindnoten:
35) A.w. I, 215 vlgg.; 225-6; 228-9. Voorts Deel I van Dr. WORP'S Gesch. v.h. Drama en v.h.
Tooneel in Nederland.
36) Vgl. de uitvoeriger beschouwing van het stuk in mijne Gesch. v.d. Ned. Lett. der 16de eeuw I,
235-8. Sedert werd mijne aandacht getrokken door een Latijnsch werkje: G. MORINGUS, Vita
S. Trudonis Lovan. S. ZASSENUS 1540 (Ter Kon. Bibl.). Was dit misschien de bron van ons
stuk? Een afzonderlijk onderzoek zal dat moeten uitmaken.
37) Vgl. mijn werk over de 16de eeuw II, 56-58. Uitvoeriger over dat alles gehandeld door Dr. J.W.
VAN BART in de Inleiding tot de nieuwe uitgave van Homulus (de Utr. vertaling). Utrecht 1904.
Over Ischyrius nog eenige mededeelingen van A. ROERSCH in Musée Belge III (1899).
38) Bundel van GORN. CLAESZ. fo. 28.
39) Dev. en Prof. B. no. 55; no. 57, 4; no. 81, 1; 111, 4 en 6; 119.
Zie ook het lied gepubliceerd door den Weleerw. Heer H. ROES in Dietsche Warande X, p. 277.
40) Vgl mijne 16de eeuw I, 259.
41) Belg. Mus. VII, 58-59.
42) Vgl. MARTIN'S Einleitung voor de uitgave van Das niederländische volksbuch Reynaert de Vos
(Paderborn 1877) S. XI-XII. Over de verhouding van deze bewerking tot die van 1479 voorts:
MULLER en LOGEMAN, Die hystorie van Reynaert die Vos. Inl. X en noot 5.
43) Refereinen van JAN DE BRUYNE I, XVIII.
44) Uitgeg. door O.V.D. DAELE en FR. VAN VEERDEGHEM in den bundel De Roode Roos (Bergen
1899).
45) A.w. no. XVIII.
46) Ald. no. CLXIII.
47) Vgl. mijne 16de eeuw II, 65.
48) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 297-8. Ik zag toen niet in, dat het stuk tot
de Hervormingsliteratuur behoort.
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49) Bundel van C. CLAESZ. fo. 57-58.
50) A.w. fo. 13, 15.
51) Dev. en Prof. B. no. CXXXII, 4. Vgl. ook no. 163, 3.
52) Bundel van TONIS HARM. V. WARVERSHOEF blad. 13.
53) Vgl. Eyn merckelick gedichte nyges gemaket van dem vorgiftigen ketter Martino Luther ..... ao.
dom. 1528.
Van dem schentliken unde onerliken wyffnemen Martini Luthers etc...... Ghedrucket tho Deventer
durch ALBERT PAFFROED. 1528. Zie W. NIJHOFF'S vervolg op CAMPBELL'S Annales.

Anna Byns54).
Feller vijandin van LUTHER dan deze Antwerpsche dichteres is bezwaarlijk aan te
wijzen. Geen Roomsch-Katholiek dier dagen misschien heeft het oude geloof vuriger
lief gehad en met inniger overtuiging beleden; geen zeker het zóó krachtig verdedigd
met het kunstvol woord als wapen. Door hare geest-
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verwante tijdgenooten hooggeroemd, zóó hoog gesteld dat aan haar eersten bundel
tegen LUTHER de eer eener vertaling in het Latijn te beurt viel, is zij onder de
heerschappij van een nieuw geloof op den achtergrond geraakt. De historische
wetenschap van lateren tijd heeft haar de plaats hergeven waarop zij recht heeft; die
plaats moge zij ook in dit geschiedverhaal innemen.
Te Antwerpen in 1494 geboren, uit den gegoeden burgerstand afkomstig, wijdt
zij zich reeds omstreeks 1520 aan de ‘eedel conste’, door haar in 1528 in een lofdicht
verheerlijkt. In datzelfde jaar gaf de ‘eersame ende ingeniose maecht’ haar eersten
bundel uit tegen de ‘vermaledijde Luthersche secte.’ Acht jaar later vinden wij haar
als schoolmeesteres in een klein huisje, ‘het Roosterken’, dat haar in 1541 door een
priester der O.L. Vrouwe kerk vermaakt was. Haar eerste bundel was toen herdrukt
en werd in 1548 nog eens, nu vereenigd met een tweeden, uitgegeven. In 1564 en
1565 volgden herdrukken van dien bundel en in 1567 gaf de Minister Provinciael,
Broeder HENRICK PIPPINCK, een derden bundel van ANNA'S refereinen in het licht.
De 73-jarige was toen nog altijd bezig ‘de Jonkheyt te instruerene in het oprechte
Catholijck gheloove’ en zou dat blijven doen tot zij de tachtig nabij was. Toen kwam
de rust. Met een schamele begrafenis op het O.L. Vrouwen-kerkhof scheidde uit deze
wereld, wie O.L. Vrouwe zoo vaak had verheerlijkt met keur van eerenamen en klank
van rijmen.
Haar roem had zij te danken vooral aan de drie bundels godsdienstige en militante
poëzie. Wie echter alleen daarop het oog richt, krijgt een onvolledig beeld van haar.
In handschrift bewaard bleef een honderdtal refereinen ‘int vroede’, ‘int amoureuze’
en ‘int sotte’, die eerst in onzen tijd werden uitgegeven en haar van een anderen kant
doen kennen. Die
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stichtelijke en wereldlijke poëzie dagteekent voor een deel ten minste uit denzelfden
tijd waarin haar eerste bundel tegen LUTHER ontstond (c. 1520-'28), daardoor is zij
wel geschikt als inleiding tot de overige te dienen.
De scheiding dezer refereinen in de bovengenoemde drie soorten berust op hunne
verwantschap met de overige poëzie der rethoryckers, die wij in een vorig deel hebben
leeren kennen. Verscheidene ervan zijn door ANNA met haar naam voorzien; had zij
dat niet gedaan dan zouden zij bezwaarlijk van andere te onderkennen zijn. De
dichteres dezer refereinen toont zich in vele opzichten een geestverwante van de
rethoryckers, die den bundel van JAN VAN STYEVOIRT en dien van JAN VAN
DOESBORCH samenstelden. Ook voor haar is de ‘eedele conste’ ‘ghevloydt van boven
uut den heylighen gheeste’. Verscheidene, de meeste waarschijnlijk, dezer stukken
moeten ontstaan zijn op de gewone wijze: als antwoorden op een ‘vraghe’ door den
facteur, of een ander lid eener Kamer gesteld. Telkens zien wij dan ook hoe vervuld
zij is van ‘den stock’, van ‘mate, dicht en snede’. Vele dezer stukken vertoonen
hetzelfde stereotiepe karakter, dat wij in de overige refereinen van dezen tijd hebben
opgemerkt; o.a.: het aantoonen van een of andere zedelijke waarheid met behulp van
tal van voorbeelden, ontleend aan den bijbel, de oudheid of aan literaire werken van
vroegeren tijd. Ook in de klachten der minnaars en minnaressen, der gehuwde mannen
en vrouwen, die hier spreken, is veel stereotieps dat wij elders terugvinden. Een
enkelen keer vindt men zelfs een naklank der tenzone; elders een behagen in het
opstapelen van woorden met denzelfden uitgang55).
De toenmalige opvatting van de ‘eedele conste’ brengt er ook ANNA BYNS toe,
zich te verplaatsen in allerlei gemoedstoestandeu, op te treden in allerlei rollen,
raadgevend en ver-

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

51
manend zich te richten tot hare medemenschen. Nu eens is zij een versmade minnaar,
die besluit elders zijn troost te zoeken; dan een versmade minnares die klaagt: ‘gheen
meerder lijden dan vrients ontrouwe’. Een ontrouwe minnares tracht haar vroegeren
minnaar weer voor zich te winnen; een verlaten meisje fluistert: ‘ghij blijft int herte,
al sijdij uut den oogen’. Twee stemmen doen zich hooren in het gemoed van een
maagd die door haar minnaar verlaten is: ‘Ic mocht ooc van rouwe aen een ander
slaen’, doch daartegenover: ‘Int vertieren*) es groot perikel gelegen’. Hier vinden wij
*)
een paar ‘gelievekens’ in gesprek:
veranderen.
Eer ic u ontrouwe tedege besief,
Ic hadde u zoo lief

doch dan evenals in het Horatiaansche: ‘tecum vivere amem’:
Maar wildij noch leven bij mijnen rade,
Ten es niet te spade.

Daar zijn het een jaloersche vrouw tot haar wederhelft en de wederhelft die antwoordt;
een klacht van een vrouw wie haar echtgenoot ontrouw is, een andere van een
ongelukkig getrouwd man56). Elders weer zien wij de dichteres zich richten tot de
‘proper meyskens’ en ‘jonge gesellen’, wien zij de bezwaren van het huwelijk
voorhoudt; tot de weduwen wie zij aanraadt: ‘bindt u metten Heere, nu ghij zijt
ontbonden’. Maagden en weduwen roept zij toe: blijft alleen! ‘ongebonden*) best,
*)
weeldich wijf sonder man’; doch den jonggezellen en weduwnaars evenzoo:
ongehuwd.
57)
‘ongebonden best, weeldich man zonder wijf’ .
Op hare beurt dicht zij refereinen ‘int sotte’: zij brengt ons op een bijeenkomst
van vroolijke bagijntjes die zich vermaken met over een hekel te springen, een
prikkelend spel in meer dan eenen zin; eenige andere zusterkens vinden wij in een
wedstrijd van de soort die wij vroeger leerden kennen, ook hier is een pater er getuige
van. Elders is het een minnaar
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die 's nachts uit het raam van zijn liefje met ‘camerloog’ begoten wordt, weer elders
wordt een walgelijk oud wijf geschetst of aangetoond hoe ‘hack zijn gemack*) soekt’
*)
soort zoekt soort.
en hoe er geen zoo scheef dekseltje is of ‘ten vindt sijnen pot’58).
Zeker, het zijn er maar vijf, en in geen van deze is zulk een zinnelijkheid,
overloopende dartelheid of grove platheid als in andere die wij vroeger aantroffen.
Het is een vrouw die hier aan het woord is, maar toch een vrouw geboren in het laatst
der 15de eeuw, die er geen been in ziet een klagende minnares zich zelve te doen
bemoedigen met; ‘T' es messelijck*) waer een coe vangt eenen hase’ en haar gang af
te beelden in dezen regel: ‘Ic gae zoo zwaerlijck, al waer ic een coe’; die het abel *)onzeker.
spel van Lanseloot en Sandrijn herdenkt in het vers: ‘Liefs scheyden dede Lansloot
oec zuer bier smaken’59).
Anderzijds mag men niet vergeten, dat wij hier de ruwe keerzijde zien van een
frischheid en natuurlijke bevalligheid die zich in menig refrein van dezen bundel
openbaren. Zoo b.v. in dit schetsje van een paar gelieven, samenkomend na groot
verlangen:
Alsse dan versamen, noeyt blijder ontfangen,
Al haer sinnen hangen aen dminlijck spreken.
Dan eest: ‘lief, waer hebdij dus lange gesteken?
Ic ben half besweken;
Wel dusent weken
Duncket mij, dat ic u niet en heb vernomen’*).
Dan werdt lief van lief zo nauwe bekeken
Duer der minnen treken:
‘Lief, segt u gebreken*),
Ghij dunckt mij gemagert; mach u yet mescomen*)?’
‘Eest wonder, liefken, hoe soude ic gevromen*),
Als ic mij met u niet en mach vermeyden?
Want alle ander vreucht dunckt mij maer dromen’60).
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gezien.
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wat u schort.
scheelt u misschien iets?
*)
hoe zou het mij goed gaan?
*)
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Er is in dit en in andere refereinen ‘int amoureuze’ zooveel warmte van gevoel, hier
en daar zulk een hartstocht, dat men de vraag heeft gesteld of deze liefde bepaalde
personen geldt. De namen van vermeende minnaars die in sommige refereinen
gevlochten zijn, geven ons daartoe zeker geen recht: met Franciscus en Bonaventura
zijn ongetwijfeld de heiligen van dien naam bedoeld; de namen van Broeder
Engelbeert en Dierick Adriaens komen voor juist in refereinen die niet over liefde
handelen.
Na hetgeen wij hebben medegedeeld over de werkwijze der rethorijkers is het
overbodig te betoogen, dat niets ons dwingt aan bepaalde minnaars te denken; doch
anderzijds heeft men ook geen recht te beweren dat wij hier met louter verbeelde
liefde te doen hebben. Is het wel mogelijk, dat iemand die de liefde in het geheel niet
bij ervaring kent, zóó de liefde kan uitbeelden? Mogelijk blijft, dat ANNA de liefde
zelf ervaren en iets van haar gevoel heeft medegedeeld aan de verbeelde minnaars
en minnaressen die zij hier doet optreden. Doch welke ook in deze refereinen de
verhouding zij tusschen werkelijkheid en poëzie, van de stichtelijke refereinen zal
men zeker niet mogen aannemen, dat daarin slechts verbeeld godsdienstig of zedelijk
gevoel verwerkt is.
Er is een oprecht besef van zonde in haar klacht: ‘Och God, hoe heb ic mijnen tijt
verloren!’ waarin zij zich vergelijkt bij den verloren zoon; innigheid van geloof in
haar gebed: ‘Troost mij, bone Jesu, want troost behoef ic!’ Zij is zich diep bewust
van de vergankelijkheid van al het aardsche tegenover den eeuwigen God; in hare
Mei- en Nieuwjaarsliederen wekt zij anderen en zich zelve op tot een vroom leven,
al is de loondienst ook in deze Roomsch-Katholieke poëzie niet afwezig. Zij
verheerlijkt Maria en Jezus met rijkdom van epitheta en rijmklanken61).
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De stemming in die lofdichten wordt hier en daar verbroken door een uitval tegen
de ‘ketters vol etters’. Ook in een viertal andere refereinen worden wij herinnerd aan
den strijd tusschen oud en nieuw in geloof en godsdienst.
Geen dezer vier refereinen vertoont een dagteekening; te oordeelen naar de wijze
waarop ANNA hier slechts in het voorbijgaan over een paar hervormingsverschijnselen
spreekt, zou ik vermoeden dat drie ervan behooren tot haar eerste werk, toen de
nieuwe beweging der geesten eerst begon tot haar door te dringen: zij waarschuwt
geestelijken die eens pleizier willen maken tegen booze tongen; aan het slot eener
verzuchting over de gouden eeuw die achter ons ligt, maakt zij gewag van de ‘vremde
questiën’ die de leeken vragen en het berispen der predikanten; zij besluit haar
komisch verhaal der zusterkens die over den hekel springen met een verontschuldiging
der ‘cloosterliên die toch ook wel eens mogen mallen. Het vierde refrein dagteekent
misschien van 1525; is dat zoo, dan heeft zij zich in dat ‘nieuwjaarsdicht’ ingehouden;
ook hier spreekt zij, doch onder andere zaken, over de ‘arguatiën’ der leeken en geeft
den raad dat ieder zich zelven zal verbeteren62).
Gedurende de jaren vóór 1525 had zij al heel wat krasser gesproken en zij zou dat
in latere jaren blijven doen. In den eersten bundel refereinen die in 1528 het licht
zag, zien wij haar in hare volle kracht van aanval en verweer. Het voornaamste van
hetgeen zij vóór de oude en tegen de nieuwe leer te zeggen heeft, vindt men hier
reeds bijeen. Met name vindt men dat in een referein op het A.B.C. dat van het jaar
1523 dagteekent: de wereld gaat op schaatsen, alles is in wanorde, de leeken
disputeeren over den bijbel en zijn den priesters niet langer gehoorzaam, er zijn
wolven onder de schapen, een nieuwe leer wordt gepredikt die de gemakzucht en
zinnelijkheid
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der menschen streelt en aanlokt, schimpdichten op de priesters worden op de
kerkmuren geplakt enz. LUTHER wordt liever niet bij name genoemd, slechts
aangeduid als ‘de otter’ die zijnen tand scherpt’, de ‘uutgheloopen man te
Swertenberghe’ (Wittenberg zou te mooi zijn).
Maar weldra wordt de toon feller, naarmate de toenemende beweging hare
bezorgdheid grooter maakt. Zij waarschuwt tegen den omgang met de ketters: ‘die
bij serpenten gaet, crijcht van den venijne’. Krachtiger verdedigt zij de priesters die
aan zooveel beschuldigingen, schimp en smaad ten doel staan. Forsch valt zij uit
tegen die priestersmaders; wel erkent zij dat er veel verkeerds is in hun leven, doch
de leeken hebben te bedenken: ‘priesters zijn ook menschen’. Zij lacht de
leeken-predikanten uit, aldie ambachtslui die ‘doctoren’ willen zijn; de ‘duytsche
doctorinnen’ moeten het ook ontgelden. Feller gloeit haar toorn op tegen LUTHER,
den ‘vertwijfelden ketter, erger dan een Jood’, den ergsten van alle ketters die vóór
hem zijn geweest. En waarom zwijgen de verdedigers van het oude geloof, die
geroepen zijn tegen hem op te treden? Helaas! het zijn meest ‘stomme honden’ die
niet kunnen bassen. Zooals MAERLANT weleer, richt de eenvoudige schoolmatres
zich tot de hoogsten der kerk; zij bezweert paus, kardinalen en bisschoppen:
‘Beschermt de kerk en komt haar te baat!’ Zij pleit strengheid tegen de ketters: wat
geeft het, of zij aan de kaak gesteld worden, herroepen en ‘een cruysken op de mouwe’
moeten dragen? Straks loopen zij weer ‘achter de hage’ ter preek! Aan den paal met
hen en ‘een volle dosijne mutsaerden aenden eers!’ ‘Ic en wilse niet vloecken’, voegt
zij eraan toe. Zij doet wat de predikanten nalaten: uit den bijbel betoogt zij de vrijheid
van wil en de vervulling der profetieën.
Zoo staat deze kloeke vrouw in de bres der fel aangevochten
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veste, de aanvallers te keer gaand met de kracht van haar woord, de trage verdedigers
opwekkend en beschermend, met een gloed van overtuiging die eerbied afdwingt,
met een scherpte van gezond verstand, een vernuft en luim, eene heerschappij over
de frissche kleurige volkstaal die indruk moesten maken op hare geloofsgenooten.
Zij kan dat alles doen, omdat zij hier nog een gevoel van overwicht heeft op de
nieuwlichters. Tegen LUTHER valt niet te praten: ‘die teghen hem spreect; teghen
eenen oven gaept’, maar de overigen kan zij wel aan. Zij heeft nog goeden moed:
‘tsal noch eens beteren, alst God sal ghelieven’; Sinte Pieters scheepken zal niet
vergaan.
De ANNA BIJNS die dezen bundel samenstelde, was blijkbaar in het eerst van haar
roem, gevierde dichteres wier werk vertaald werd in het Latijn, en die hare strijdpoëzie
afwisselde met refereinen ‘int amoureuze’ en ‘int sotte’. Hoe anders toont zij zich
twintig jaar later, toen de tweede bundel uitkwam. De wereldsche poëzie heeft zij
laten varen, deze bundel wordt niet vertaald, ELIGIUS EUCHARIUS was dood en geen
ander neemt zijne plaats in.
Zien wij in den eersten bundel een enkelen keer haar moed bezwijken, hare tranen
vloeien (no. XVI), nu zien wij haar voortdurend in angst en zorg, nu meer dan eens
in tranen, nu klinkt het ‘de profundis’, zij verlangt soms naar den dood. Zij ziet den
voortgang der hervorming, het aantal ketters neemt toe, de Luthersche hanen en
hennen kraaien onbevreesd, naast LUTHER zijn MELANCHTHON en ZWINGLI gekomen,
de nieuwe leer kruipt voort ‘ghelijck den canckere’; de geloofsmoed der martelaars
brengt haar een oogenblik aan het wankelen - en wie strijdt voor de kerk en het ware
geloof? Nog altjjd staat zij op de bres; komt er een Luthersch refrein uit, zij is gereed
het te beantwoorden; zij drijft den spot met dezen nieuwen
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Sant, die nog geen doode vlieg, geen dooden hond kan opwekken. De oude
beschuldigingen tegen de Lutheranen weerklinken; die van het laagste allooi: de
onzedelijkheid der godsdienstige samenkomsten, wordt hier voor het eerst gehoord;
soms, na een Luthersch refrein, barst zij uit in vlagen van scheldwoorden. Als een
trouwe herdershond loopt zij om de kudde welker herders slapen; ‘schaemt u, dat
ghij Christenen name draecht’, klinkt het, luistert niet naar de ketters, dat ‘vuyle
rapaelge’. Zij houdt monniken en nonnen die het klooster ontvlucht zijn, het verschil
tusschen hun vroeger en hun tegenwoordig leven voor oogen: hoe goed en rustig
hadden zij het, wat een onbezorgd leven! als het reefterklokje luidde, vonden zij alles
klaar staan - nu zitten zij in de zorg; een half dozijn vuilneusjes laat hun geen rust
bij dag en nacht, nu is het voor de pap zorgen en luiers spoelen. Zij verdedigt de
‘goede werken’. Zij verdedigt ook het onverdedigbare en schroomt niet tot de ketters
te zeggen: weest tevreden met de goede leer der priesters en laat hun hun boos leven
(no. XX). De poëzie hield hier gelijken tred met de werkelijkheid. In 1556 hooren
wij den martelaar CLAES DE PRAET tot den Inquisiteur TITELMAN met het oog op de
priesters zeggen: ‘Waerom leven sy dan een Duyvels leven?’ en den Inquisiteur
daarop antwoorden: ‘Wat gaet u dat aen? Daer staet Matthei 23: Doet na haer
gheboden ende niet na haer wercken’63).
Doch wie tot zulke argumenten zijn toevlucht moet nemen, staat zwak. Er is angst
in ANNA'S felheid; zij voelt dat het oude geloof in gevaar verkeert: ‘Petrus scheepken
is in veel periculen nu’, lezen wij in het laatste refrein van dezen bundel; zij beseft
dat de nieuwe leer veld wint en dat zij eenzaam staat in den strijd voor het rechte
geloof.
Weer zijn wij ongeveer twintig jaar verder en een derde bundel ziet het licht. Een
ander geeft hem voor haar uit. Heeft
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zij er zelve geen moed of lust toe gehad? Het is licht mogelijk. De hoofdindruk dien
deze bundel bij ons achterlaat, is zeer verschillend van dien der beide vorige. In alle
drie vinden wij een zoogenaamd A.B.C. dicht; doch die uit de twee eerste bundels
zijn gericht tegen de ketterij en de ketters; het A.B.C. uit den derden bundel is ‘van
Christo den Heere’. In die tegenstelling ligt het verschil tusschen den derden bundel
en de beide vorige grootendeels opgesloten; het zwaartepunt is verplaatst. Nog staat
zij op haar post. Nog weerklinkt haar stem tot de afgedwaalden:
Verdoolde schapen, aerm verloren kinderen
.................
Keert weder, ghy sult soete weye vinden

maar er zijn tranen in hare stem. Nog wekt zij prinsen en vorsten op, ‘'t concilium
ter perfectien te bringen’; doch de gloed van vroeger is verdwenen. De teekenen der
tijden ontgaan haar scherp oog niet. Zij heeft gezien, dat een nieuwe geduchte strijder
in het veld is gekomen: CALVIJNS naam wordt eerst in dezen bundel een paar maal
genoemd (p. 340, 448). Over de ketters en de ketterij spreekt zij nog wel, doch in
een klein aantal refereinen; in denzelfden geest, doch niet meer met dezelfde kracht
en felheid. De priesters durft zij tenauwernood meer verdedigen. Anders dan vroeger
ontglipt nu aan haar eerlijk hart de bekentenis: ‘haer wercken bederven, dat haer
woorden stichten’ (no. LXI). Als zij aan Petrus' scheepken denkt, ‘in die wilde zee’
omsingeld door de schuiten en booten der ketters, beschoten met vurige kogels, dan
slaat de angst haar om het hart; roerend klinkt haar klacht: ‘O Bermhertige God, wat
sals gewerden*)?’ Al ons roeien baat niet, wij hebben den wind tegen, de mast dreigt
*)
te knappen .....’; gelijk de apostelen voorheen, smeekt zij:
zal er van worden.
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Slaet op ons nederwaert uuten hooghen
U minlijcke ooghen,
Want al ons cracht is haest tondergebracht.
Stildt de golven, ons roeyen niet en veracht
Uut vaderlijc medooghen
.................
Compt in ons scheepken, oft wij verdrincken.
Segt: betrouwdt, ick bent; laet u stemme klincken.

Het is waarlijk niet de eenige plaats in dezen bundel, waar wij de dichteres hare
toevlucht zien nemen tot God. Integendeel, de ‘stock’ van een ander refrein: ‘Ghij
sijt mijn toevlucht in allen tentatiën’ vormt een der voorname motieven van dezen
bundel. Dat gevoel van zwakheid, die behoefte aan steun en bescherming kwamen
voort uit meer dan een oorzaak. Naast haar zorg en angst over het lot van het ware
geloof en de ware kerk zien wij andere dingen, die haar persoon raken. Zij voelt zich
oud worden: ‘den avont naect, de sonne begeert te dalene’, achterklap en leugen
randen haar aan (no. VIII), ziekte kwelt haar (no. XLVII). Doch zwaarder valt haar
te moeten erkennen, dat hare ziel even ‘cranck’ is als het lichaam. Telkens heeft zij
den dood voor oogen. Als Elckerlijc gaat zij vreezen voor ‘de lange reyse’ die zij
alleen zal moeten bestaan en voor het ‘overzien van hare rekeninge’. De helsche
pijnigingen komen haar voor den geest, zij ziet de ‘helsche draken’, in haar angst
biecht zij hare zonden, verliest zij zich in zelfverwijt en zelfbeschuldiging; zij smeekt:
‘De sonden mijner jeucht wilt niet gedincken’. In het vertrouwen op Gods
barmhartigheid vindt zij troost. Telkens hooren wij haar zich tot God en de
Moedermaagd richten. Ruischt die harptoon in de twee eerste bundels slechts in den
aanvang, hier doortrilt hij den ganschen bundel; voortdurend ook hooren wij hier
den weer-
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galm van het ‘Recordare, Jesu pie’ en ‘Tantus labor non sit cassus’: ‘En wilt niet
verliesen dat so dier gecocht is’.
SINTE KATHELINE, de rechte patronesse van alle ‘rhetoryckers’, heeft zeker weinig
trouwer dienaressen gehad dan ANNA BYNS. Dat besefte reeds bij haar leven een van
hare ongenoemde vereerders, toen hij haar ‘onder constenaers .... een robijne fier’
noemde en haar prees omdat zij de booze ketters wederstaan had, zooals SINTE
KATHELINE indertijd vijftig Heidensche meesters tot God bracht. In ANNA'S antwoord
op dit kreupel lofdicht zien wij reeds iets van die twijfelmoedigheid doorschemeren,
die zich later van haar zal meester maken: ‘Ic can alleen gheenen dans ghemaken’
zegt zij, en wat het bekeeren aangaat - ‘ik zou eer met een trom hazen in het duin
vangen’. Wel had zij reden om zoo zwaartillend te zijn; haar scherpe oogen zagen
de nieuwe leer gestadig veld winnen. Den triomf dier leer heeft zij niet beleefd; dat
leed is haar bespaard gebleven. Anderzijds heeft zij ook niet mogen aanschouwen,
hoe hare kerk zich uit het verval ophief. Aan die wederopluiking van het
Roomsch-Katholicisme heeft zij ongetwijfeld haar deel gehad. Al kan men het niet
bewijzen, men mag een harer latere bewonderaars, zekeren AUBERTUS LE MIRE, wel
gelijk geven, waar hij beweert dat ANNA door hare anti-Luthersche poëzie ‘vele van
dat ghemeyn volksken in den schoot van onse Moeder, de heylighe Roomsche Kercke,
gehouden ende ontallijcke bijnae uyt de dolinghe wederom op den wegh der saligheydt
ghebracht heeft.’
Met HADEWYCH en Zuster BERTKEN mag ANNA BYNS vereenigd worden tot een
trits van dichteressen, die hare Kerk en onze literatuur tot eere strekken. Noch de
rust van het klooster noch de afzondering der kluis waren haar deel; in een drukke
koopstad heeft zij een nederige maar eervolle taak
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vervuld, zoolang hare krachten het toelieten en krachtig deelgenomen aan den strijd
der geesten. Hanteerde zij den troffel in ‘het Roosterken’, daarbuiten voerde zij het
zwaard. Voor haar geen stil zich verdiepen in de ‘minne’, geen hemelsche visioenen
van den ‘dans der maechdekens’, maar de strijd op de bres in aanval en verweer.
Daardoor vindt men in hare poëzie ook niet de zachte bevalligheid en melodieuze
schoonheid van hare beide voorgangsters, maar al de kracht en den hartstocht der
godsdienstige volksbeweging weerkaatst in de frissche, kleurige, pittige volkstaal.
HADEWYCH en Zuster BERTKEN mochten zich aan het orgel zetten als SINTE CAECILIA
op JAN VAN EYK'S meesterstuk en onder haar spel iets van den weergalm der
hemelsche muziek opvangen - uit de refereinen van ANNA BYNS klinkt ons grooter
verscheidenheid tegen: het spel van luit en ‘bonghe’ huwt zich aan de teksten ‘in 't
amoureuze’ en ‘in 't sotte’, luid klinkt de schetterende trompet die oproept tot strijd
voor de Kerk, dan zwijgen die klanken of verflauwen, de harptoon der droefheid
doet zich hooren en lost zich op in een klagend ‘miserere’.

Eindnoten:
54) Deze beschouwing van ANNA'S leven en werken wijkt in menig opzicht af van de vroeger door
mij gegevene (vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 136-164). Hernieuwde studie
van haar werk en van hetgeen over haar geschreven is, hebben mij tot een ander inzicht gebracht.
Met Dr. W. DUFLOU neem ik nu aan, dat men redelijkerwijze moet aannemen dat de ANNA
BIJNS der Antwerpsche archiefstukken dezelfde is als onze dichteres (vgl. Revue de l'Instruction
Publique t. XXXIV, 5e Livr 1891); met Dr. M. BASSE dat men tegen JONCKBLOET'S voorstelling
beslister moet opkomen (vgl. Mélanges Paul Frédéricq ..... Bruxelles 1904, p. 99 vlgg.). De
uitdrukking: ‘al noch ongehoulyckt’ van de bijna tachtigjarige ANNA gebezigd, blijf ik vreemd
vinden (ik vond haar sedert nog eens in DE VREESE'S Bijdragen ..... Jan van Ruusbroec 47, 9).
Ook het woord ‘achtergelaten’ (vgl. mijn a.w. over de 16de eeuw, I, 138) is mij nog niet duidelijk.
Doch daartegenover moeten zwaarder wegen uitdrukkingen als die in de Prologhe voor den
derden bundel p. 216: ‘binnen Antwerpen residerende’, p. 217: ‘ende noch is werckende’.
De dateeringen der gedichten zijn ten deele van ANNA zelve afkomstig; in hoofdzaak zal men
moeten aannemen, dat de drie bundels poëzie van achtereenvolgende tijden bevatten; dat men
in den bundel van 1567 één gedagteekend referein van 1527 aantreft, doet weinig ter zake.
ELIGIUS EUCHARIUS (GILLIS HOECKAERT) ± 1540, gaf ao. 1529 eene Apologia rythmica Annae
Bynsiae uit (Antw. VORSTERMAN).
Was de rethorycker JAN BYNS verwant met ANNA? Ik vond hem ao. 1432 vermeld als lid van
De Peoene te Mechelen; vgl. MELCKEBEKE'S a.w. bladz. 11.
55) Het lofdicht op de rethorycke Vl. Bibl. p. 282; het ‘vragen’ vermeld op bl. 20, 66; de ‘stock’
bl. 190, 194, 247; andere dergelijke aanwijzingen bl. 24, 37, 51, 132, 201, 229; de reeksen van
voorbeelden o.a. bl. 64, 67, 117, 137, 203, 251, 318; vaste motieven (het groot aantal minnaars
dat een meisje wil aftrekken van hem dien zij liefheeft; de ontrouw, het ‘dinnen’ of ‘smalen’
der kaken, geen lust in eten en drinken, sterke uitdrukkingen als ‘al zou men mij villen’ en
andere) bl. 147, c; 150, g; 151, h; 151, a; 155, f; 156, g; 159, c, e; 181, c; 182, d; 218, e; 234,
c; 236, a; ik noem hier lang niet alles.
De naklank der tenzone op bl. 163. De woorden met denzelfden uitgang bl. 171-2. Voorts wijs
ik nog op de voorbeelden van een ‘Prince’ met kettingrijm; zie bladz. 98, 111, 208, 229.
56) Vgl. Vl. Bibl. no. LXII; VIII-X; XLI, XV, XLVIII, XL, XLII, XXV-XXVI, voorts nog: LVIII,
LIX, XXIX, XXXIX, XIV, XXXI, LII.
57) XXVII, XVII, XVI en LXIX.
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58) Vgl. Vl. Bibl. no. XXI, XLV, XLVI, LXXII, LXXXV.
59) Vgl. a.w. bladz. 213, 319 en voorts bladz. 197, d, 5; 221, b, 4; 222-5 pass.
60) A.w. bladz. 115; vgl. voorts o.a. 127, b; 130, b; 214, e; 257 (no. LXIX); 269 (no. LXXII); 271
(no. LXXIII). Ook in de refereinen ‘int sotte’ zijn goede dingen.
61) Vgl. Vl. Bibl. no. LXXIX, XLIV, XI; Meiliederen: VII, LXXX; Nieuwjaarsliederen: III, XIII;
loondienst XII; Maria en Jezus: LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIV. Voorts nog: IV (‘d'aendincken
der doot’); V XXXIII (over het nut van het lijden en den tegenspoed); VI (‘profijt zonder eere’)
enz.
62) Vgl. Vl. Bibl. no. II, XX, XXI en XXIV. In het laatste refrein (a.) leest men: ‘Het Jaer van
vierentwintich hiet verveerlijck’ en: ‘Die dagen leden sijn’.
63) Offer des Heeren, bladz. 244.

Cornelis Everaert64).
Met de Antwerpsche schoolmatres heeft deze Brugsche verwer en volder, secretaris
van een boogschutters-gilde (‘clerc van den Aerdchiers’), gemeen, dat hij goed
Roomsch was en tot de kleine burgerij behoorde; doch overigens verschillen zij zeer
van elkander. Dat de vrouw zich in de lyriek, de man in het drama uitte, was bij de
toenmalige literaire toestanden begrijpelijk. Gewichtiger verschil echter is, dat het
zwaartepunt van EVERAERT'S dichterlijke werkzaamheid niet als bij ANNA
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BYNS in den strijd voor het oude en tegen het nieuwe geloof gelegen is.
EVERAERT heeft tusschen 1509-1538 een 35-tal grootere en kleinere tooneelstukken
geschreven, verschillend van inhoud en karakter. Een tiental zijn geestelijke spelen,
die zuiver in de leer zijn en ertoe kunnen hebben bijgedragen het oude geloof in stand
te houden; slechts één daarvan is gericht tegen de nieuwe leer. Toespelingen op het
nieuwe geloof vinden wij slechts in een paar gelegenheidsstukjes en in een moraliteit.
Het tiental moraliteiten van zijne hand handelt over maatschappelijke toestanden.
Voorts schreef hij nog een zevental kluchten (‘esbatementen’) en eenige kleinere
stukjes ter gelegenheid van een schutters-koningsfeest, van een priesterjubilé of van
een staatkundige gebeurtenis.
De geestelijke stukken, vol allegorie en allegorische personages, toonen ons, hoe
zeer het geestelijk drama onder den invloed van de moraliteit is gekomen. Dat zal al
dadelijk blijken uit des dichters eerste stuk dat wij over hebben: Tspel van Maria
Hoedeken. Goet Gheselscip, een ‘clerc’ die Maria dagelijks met een bloemkrans eert,
zit in de kroeg van den tavernier Cleen Achterdyncken*) met zijne kameraden Sober
*)
onnadenkendheid.
Regement en Quaet Beleedt*) te dobbelen en verliest alles. Inwendeghe
*)
Wroughynghe leidt hem tot Duechdelic Onderwijsen die in een klooster woont.
slechte invloed.
Die wijst hem den rechten weg: hij moet monnik worden en Maria voortaan met een
rozekrans vangebeden eeren. Later verlost Maria hem door een wonder uit de hand
van zijne vroegere kameraden die naar zijn leven staan en nu worden ook deze
bekeerd. Zooals men ziet, is hier een stichtelijk ‘exempel’ tot een tooneelstuk
verwerkt; het verwondert ons niet, dat aan het slot propaganda gemaakt wordt voor
een geestelijk gilde noch dat dit gilde juist SINT DOMINICUS tot patroon heeft.
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Vertoont dit stuk nog iets van een plan, de overige die zulk een plan missen, mogen
tenauwernood drama's heeten. Wij vinden daar vergelijkingen uitgewerkt tusschen
Maria en den troon van Salomo, Maria en een schip, Maria en de stad Jeruzalem,
Sint Pieter en een duif, niet zonder vindingrijkheid, in den trant van Ruusbroec's
Arke en Tabernakel, doch zonder Ruusbroec's gloed en schoonheid. Voor de
vroomheid van het vijftiend'eeuwsche drama waaruit echte poëzie geboren werd,
vinden wij hier koud verstandswerk.
Van de nieuwe leer wordt door EVERAERT voor de eerste maal gewag gemaakt in
een welkomst-spel Van den Predicaren van het jaar 1523; hier en in een paar andere
stukken: de moraliteit van d'Onghelycke Munte (ao. 1530) en een welkomst-spel
vanden nyeuwen priestere, bepaalt hij zich tot een paar onbeduidende uitvallen tegen
dwaling, ketters en Lutheranen. In het Spel van den Wynghaert dat van 1533
dagteekent, vinden wij krachtiger verzet. De ‘Lazerussche sonde der ketterye’ waarvan
reeds in den proloog gesproken wordt, heeft nu blijkbaar dieper indruk op EVERAERT
gemaakt. Om haar te bestrijden heeft hij getracht, de bekende gelijkenis uit het
Mattheüs-evangelie te dramatizeeren. Getracht, want ook hier kan tenauwernood
van een drama gesproken worden. Opperste Mogendheid ‘een staetelic man up d'oude
eeuwe ghehabituweirt’ wil zijn wijngaard zuiveren van ‘erreurige ranken’. Hij zendt
Voorghaende Bewys en Vroom Labeur erheen; daarna ook een paar andere
werklieden, Hoorende Doof en Ziende Blind, ‘meer gheneghen tot sondeghe malicie
dan tot deuchdelic werc’ en die zich verlaten op Gods ontferming. Deze twee laatsten,
die de ketterij voorstellen, voeren weinig of niets uit, ontvangen desniettemin hetzelfde
loon als de anderen, bekeeren zich en helpen het stuk besluiten met een lof van Maria,
de ‘wynghaert playsant’ waaruit ons geloof en de Heilige kerk voortspruit.
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Zooals men uit deze tamme allegorie ziet, maakte EVERAERT zich niet ongerust: de
ketters zullen zich wel bekeeren en dan in genade aangenomen worden; dat
bekeeringswerk kan veilig worden overgelaten aan Voorghaende Bewys, de
geestelijkheid, en Vroom Labeur, den adel. Anders dan ANNA BYNS stelt EVERAERT
nog alle vertrouwen in de priesterschap. Voor hem, als indertijd voor den dichter
van Elckerlijc, gaat de priesterschap alle standen ter wereld te boven en overtreft zij
in waarde zelfs de engelen65). Van ganscher harte verwelkomt hij de Dominicanen
die uit Noord en Zuid te Brugge bijeenkomen. Weliswaar, erkent hij dat er
kloosterlingen zijn op wier leven aanmerkingen vallen te maken en dat andere
geestelijken zondig leven; doch hij berust daarin met de opmerking dat de boog niet
altijd gespannen kan staan. Wat hij vooral in het spel Vanden nieuwen Priester tegen
hen in te brengen heeft, laat hij naar ouden trant door een zot tot zijne marot zeggen.
Geloof en godsdienst lieten EVERAERT niet koud, doch maakten hem ook niet warm.
Zijn weinig hartstochtelijke geest richtte zich vooral op de practijk des levens; het
ethische in het maatschappelijk en huiselijk leven boezemde hem levendiger
belangstelling in dan vraagstukken van geloof en godsdienst. Evenals voor de oudste
rethoryckers is ook voor hem ‘de edele conste’ vooral een middel om ‘de gemoederen
der menighte te mennen’ zooals HOOFT het uitdrukte. Heeft er een gebeurtenis van
algemeen belang plaats, dan geeft EVERAERT uiting aan de aandoening des volks.
Wanneer Karel de Vijfde Frans den Eerste bij Pavia verslaat, dicht hij zijn spel van
den ‘Zoeten Reyn’ (Zachten Regen) die den ‘Hoogen Wynt’ tot liggen brengt. Is er
een vrede gesloten, hij maakt een spel van den Pays, waarin hij niet verzuimt het
publiek er op te wijzen, dat Jezus de eigenlijke ‘paysmaker’ is.
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Algemeen gevoelde maatschappelijke misstanden brengt hij ten tooneele en wijst
den weg om tot beterschap te komen. Zoo toont hij in het Spel vanden Crych de
hebzucht (de ‘crych’) die alle standen regeert en doet dan den Dood opkomen om er
de menschen aan te herinneren, dat zij rekening en verantwoording zullen moeten
afleggen. In Eens anders Welvaren wordt uiteengezet, hoe Meest Elc verliefd is op
‘Dommenacie van Goede’. Practyckeghe List en Suptyl Bedroch die overal aanwezig
zijn, raden Meest Elc, langs den weg van Rapen en Schrapen tot Eyghen Wasdom
te komen; doch Ghetughe der Waerheid wijst hem dan den rechten weg. Ondervindt
de gemeente ongerief en last door de heerschende ongelijkheid van munt
(d'Onghelycke Munte), lijden zij onder den druk van den oorlog (Van Scaemel
Ghemeente ende Trybulacie), EVERAERT is bij de hand om te troosten en vooral om
te sussen. Al te kras mocht en durfde hij het niet maken. Immers het spel van den
Crych was hem verboden te spelen, omdat hij er ‘te veel de waarheid in noopte’
(aantastte). Ook de vertooning van d'Onghelycke Munte werd hem door de Overheid
verboden, waarom hij dadelijk een nieuw maakte, dat wel gespeeld mocht en dus
blijkbaar tammer was. ‘Scaemel Ghemeente’ moet leeren inzien, dat Trybulacie hare
(Ghemeente's) zaligheid werkt, want de groote voorspoed heeft haar tot weelde,
gulzigheid, onkuischheid en andere hoofdzonden gebracht. Den ‘Scaemelen Arbeyder’
wordt duidelijk gemaakt dat hij, door boven zijn stand te leven, zijn rampspoed aan
zich zelf te wijten heeft. Hij erkent schuld en krijgt dan van Redelic Ghevoel een
kruk, Patiencie geheeten, om op te leunen. Denk maar eens aan Job, zegt Redelic
Ghevoel; de ‘Scamele Arbeyder’ wordt volkomen overtuigd en zegt:
Ic zal my gheerne pacientich houden
Ende lenen gherustelic up mynen stocke66).
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Tot ‘Groot Labeur’ en ‘Sober Wasdom’ die de arbeiders voorstellen, wordt door
‘Beleedt van Wysheden’ gezegd:
al lyt ghy noot,
Hout lyden secreit int herte verboorghen.
Peynst: zytger heden, ghy moet sterven moorghen67).

Van dat laatste argument: de verwijzing naar Dood en Laatste Oordeel, naar rekening
en verantwoording, bedient EVERAERT zich gaarne. In dat opzicht herinneren zijne
moraliteiten ons telkens aan het spel van Elckerlyc; niet zelden is de overeenkomst
zóó treffend dat men wel mag vermoeden dat hij dat stuk gezien of gelezen heeft68).
Niet alleen het maatschappelijk, ook het dagelijksch en huiselijk leven trekt
EVERAERTS aandacht; ook daar vindt hij stoffen en motieven die, ‘rhetoryckelyck’
bewerkt, hem dienstig waren bij zijn streven naar de zedelijke verbetering zijner
tijdgenooten.
Hoe goed hij zijne onmiddellijke omgeving en het dagelijksch leven van zijn tijd
kent, blijkt b.v. waar hij een schip of de kleeding dier dagen beschrijft; waar hij ons
binnenleidt in een taverne, een kwakzalver vertoont, een werverkapitein met zijn
trommelslager, een paar gezellen die ‘den mey steken’ om een vrijster voor zich te
winnen. Maar het bloed kruipt hier, waar het niet gaan kan; het leven kan zich niet
vrij ontplooien onder de verstijvende allegorie: de kwakzalver heet ‘Onreyn Besouck’,
de werverkapitein ‘De Beroerlicke Weerelt’; zelfs een paar zwervende speellieden
dragen de allegorische namen: Stout en Onbeschaamd. Het bevallig meilied: ‘Schoon
lief, hoe light ghy hier en slaept’ is tot een klacht over ‘ydele buucken’ geworden69).
Rechtstreekscher levensuiting en vrijer levens-ontplooiing vinden wij in eenige
‘esbatementen’, dramatische schetsjes uit het huiselijk
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leven, geheel in den trant der vroegere ‘sotterniën’ en ‘cluyten’.
Wij zien hier eene vrouw die gedurende hare zwangerschap zóó fel is, dat haar
man geen huis met haar kan houden; hij besluit dus tot hare groote droefheid voortaan
alleen te slapen; de ‘pape’ verzoent het echtpaar ('t Wesen). Een dergelijke stof is in
Vigelie*) verwerkt: de vrome man wil den nacht aan waken en bidden wijden; zijne
*)
vrouw tracht hem door hare liefkoozingen tot een andere opvatting te brengen;
nach vóór een feestdag.
als haar dat mislukt, wreekt zij zich den volgenden dag op hem. Een koopman verkust
in dronkenschap vijf pond (f30) die hij een waard schuldig is (Coopman). Een vrouw
‘van luste deurlayt’, maakt een afspraak met den koster om in een schuur een feestje
te houden; het verliefde paar wordt gestoord door een paar zwervende speellieden
(Stout ende Onbescaemt). Een overspelige vrouw biecht hare zonden aan haar man
gedurende een onweêr, doch weet zich later op slimme wijze schoon te wasschen
(Visscher). Een vrouw die door haar man mishandeld wordt, betaalt hem op raad van
hare nicht met gelijke munt (Nichte).
Evenals in de vroegere zotternieën is ook hier de zedelijke strekking wel op te
merken: in Nichte worden de ‘vrauwe-smytters’ (de zestiende eeuw had een
afzonderlijk woord voor hen noodig) aan de kaak gesteld; de overspelige vrouw en
de koster komen er bekaaid af; vrouwen en mannen worden aangemaand elkander
van tijd tot tijd ter wille te zijn ('t Wesen, Vigelie); het Esbatement vanden Coopman
waarschuwt aan het slot met nadruk tegen dronkenschap. Dat de overspelige vrouw
in de klucht van den Visscher triomfeert, kan in de oogen van een hedendaagsch
publiek bedenkelijk schijnen; men zou bijna zeggen dat de dichter zelf dat gevoeld
heeft, waar hij in den aanvang de verwantschap der visschers met de apostelen op
den voorgrond stelt, om daardoor dit visscherpaar op hooger plan te brengen. Doch
de onnoozelheid van den man zal in de oogen
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van een middeleeuwsch publiek de vrouw hebben vrijgepleit.
Vooral in deze kluchten toont EVERAERT een niet gering dramatisch talent. Welk
een natuurlijken eenvoud zien wij hier, welk een vluggen gang, welk een aardigen
dialoog en tal van onderhoudende tooneeltjes. Op hoe voortreffelijke wijze is b.v.
de wending in de klucht van den Visscher aangebracht: man en vrouw in hun scheepje
gezeten, angstig onder het onweêr, hebben besloten elkaar hunne zonden te biechten.
De vrouw begint: toen hij eens dronken thuis kwam, heeft zij hem een bank in den
weg gezet, om hem een paar blauwe schenen te bezorgen; een anderen keer heeft zij
heimelijk een dubbelen stuiver uit zijn beurs genomen. ‘Dat was heel verkeerd,
vrouw’! zegt de visscher; ‘zulke dingen moet je niet weer doen’. Onder tranen belooft
de vrouw beterschap. ‘Maar’ - zegt zij - ‘het ergste heb ik nog niet verteld’. - Dat
moet je ook biechten’, zegt hij, ‘of de heele biecht baat niets’ - ‘Ey, Ey, ey!’ snikt
de vrouw; ‘moet je die zonde ook weten?’ - ‘Spreek maar vrij uit’, herneemt haar
biechtvader. Nu komt het: haar tweede zoon is van den knecht, haar derde van den
kapelaan. - ‘Ware het niet om de biecht, dan sloeg ik je dood’ zegt de vertoornde
echtgenoot; ‘maar ik zal er in berusten’ - ‘Nu is de beurt aan jou, man, herneemt de
vrouw; ‘zeg al het kwaad dat je gedaan hebt!’ - ‘Het hoeft niet, vrouw’, zegt de man,
‘het onweêr is over, wij zijn vlak bij land; later wel eens voor den pastoor!’ De wijze
waarop de klucht zich afspeelt, getuigt van diezelfde gezonde volksluim. Ook in de
moraliteiten is menige aardige trek aan te wijzen.
Wanneer Hooghe Wynt (Frans I) snoevend zegt: niets is tegen mij bestand; aarde,
water en lucht kan ik in beroering brengen, waar God Aeolus mijn kracht op laat
vallen - hoe trouwhartig en toch luimig uit zich dan des dichters liefde tot zijn stad
in dit antwoord van Menich:
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Godt besceerme de leeu die up der hallen staet,
Sinte Donaes wederhaene ende al dander mede.

Hoe weet EVERAERT zijn publiek door deze vernuftige en toch natuurlijke wending
der beeldspraak uit de allegorie weer in de hen omringende werkelijkheid te brengen70).
Er zou, vooral uit de ‘esbatementen’ maar ook uit de moraliteiten, nog zooveel
van dien aard te noemen zijn; doch wij moeten ons beperken en willen het hier in
algemeene termen vervat oordeel slechts toelichten.
In zijne bezadigde orthodoxie waarin het ethisch element overheerschend is, zijne
belangstelling voor het maatschappelijk en huiselijk leven die de geloofskwestiën
op den achtergrond dringt, zijn lust tot het dichten van vroolijke luchtige stukjes in
tijden, zwanger van groote gebeurtenissen, is EVERAERT een type van vele
Roomsch-Katholieken dier dagen.
Het groote belang dat Hervorming en Renaissance nu voor ons hebben, doet ons
die bewegingen licht overschatten in hare beteekenis voor de toenmalige bewoners
dezer landen. Slechts een klein deel der bevolking was met hart en ziel de nieuwe
leer toegedaan; een ander, zeker ook niet groot, deel zal bestaan hebben uit even
overtuigde en hevige voorstanders van het oude geloof. De groote meerderheid zal
toen, evenals in al dergelijke bewegingen, gevormd zijn door middenmannen, lauwen,
twijfelaars en onverschilligen.
EVERAERT'S werk bereidt ons voor op die werken van Rethoryckers en
beroepsdichters, waarin wij niets van den geloofsstrijd en maar weinig van de
Renaissance bespeuren. Voordat wij tot een beschouwing dier werken kunnen
overgaan, hebben wij echter onze aandacht te wijden aan de ontwikkeling van de
zusterbeweging der Hervorming.

Eindnoten:
64) Spelen van Cornelis Everaert..... door Dr. J.W. MULLER en Dr. L. SCHARPÉ, E.J. BRILL, Leiden
1898-1900.
65) Vgl. II, 424, 427, 423
66) I, 261. In den tekst staat leven, door mij veranderd in lenen 1o. omdat leven geen zin geeft 2o.
omdat wij in vs. 412 gesproken vinden van rusten en in vs. 415 van ‘een beqaeme lene’.
67) II, 282.
68) Vgl. I, 53 (Meest Elc), 69, vs. 574 vlgg.; 141-143, vs. 243 vlgg.; I, 229-230; II, 271 (‘elckerlic’);
286; 438 (als ‘personage’); 449 vs. 357 vlgg. met tal van overeenkomstige plaatsen in den
Spyeghel der Salicheit van Elckerlijc.
69) Vgl. II, 329 vlgg.; 443-4; ook 383-4 (de plaatsnamen); I, 9; 105-6; I, 199, 465; II, 273. I, 211-212.
70) A.w. I, 93. Vgl. ook I, 141-2 den komischen overgang van de allegorie tot de werkelijkheid,
waar Scáemel Ghemeente, bedreigd door den Dood, den oudsten schoutendienaar Pieter de
Haene, die blijkbaar aanwezig was, te hulp roept.
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De Renaissance.
In afwijking van den tot dusver gevolgden trant, hebben wij bij onze beschouwing
der Hervormings- en Anti-hervormde of Roomsch-Katholieke literatuur geen
onderscheid gemaakt tusschen proza en poëzie, noch tusschen lyriek en dramatiek.
Met reden. In dezen strijd der geesten overheerschte de inhoud den vorm te eenenmale.
Niet ‘hoe’ iets werd gezegd, maar ‘wat’ er werd gezegd, was van gewicht. Die bonte
mengeling van proza en poëzie, van lyriek en dramatiek moge strekken om het
dooreenwemelen en strijden van allerlei denkbeelden en gevoelens, van aandoeningen
en stemmingen, eenigszins aan te duiden. Toch kunnen wij niet geheel zwijgen over
de vormen dezer literaire werken in verband met den inhoud waarvan zij een
openbaring waren.
In de poëzie van ANNA BIJNS en CORNELIS EVERAERT zien wij harmonie tusschen
inhoud en vorm. Die laat-middeleeuwsche rethoryckers-vormen passen bij den inhoud
van hun werk, waarin de geest van den nieuweren tijd zich nergens vertoont. Met
een groot deel der overige Roomsch-Katholieke of Anti-hervormde poëzie is dat
eveneens het geval. In een deel van de laatstgenoemde poëzie zien wij die eenheid
echter reeds bedreigd of verstoord. Verscheidene Roomsch-Katholieke liederen die
ontstaan zijn, toen de strijd op godsdienstig gebied reeds begonnen was, hebben iets
redeneerends of betoogends, dat in de oudere liederen niet te vinden is. Zoo wordt
het water troebel, wanneer de storm komt opzetten.
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Anders is het gelegen met de Hervormingsliteratuur. Ook daar hield men zich in
zinnespel en lied aan de bestaande vormen; doch, in tegenspraak met het bijbelwoord,
goot men hier nieuwen wijn in oude zakken.
De zinnespelen, waarin zich de geest der Hervorming openbaart, zijn op dezelfde
wijze gebouwd als de goed-Roomsche; zij hebben denzelfden eenvoudigen, bijna
kinderlijken, opzet, bedienen zich van dezelfde rondeelen en andere lyrische vormen.
De liederen der Hervormingsgezinden staan deels, evenals de Roomsch-Katholieke,
dicht bij het oude volkslied; deels zijn zij blijkbaar van Rethoryckers afkomstig. Niet
zelden gedicht door eenvoudige menschen met weinig of geen dichterlijk talent,
weten zij ons, ondanks hun gebrekkigen vorm, te treffen door hun aangrijpenden
inhoud.
Een nieuwen vorm vermag het nieuwe geloof nog niet te vinden. Ten minste niet
zonder hulp van buiten; want, waar wij in GNAPHEÜS' Acolastus en zijn proza-dialoog
van Lazarus nieuwe vormen zien, daar zijn deze afkomstig van de Renaissance. Het
schooldrama immers, waarvan wij in den Acolastus een voorbeeld vinden, met zijn
regelmatige indeeling in vijf bedrijven, zijn geregelde ontwikkeling der handeling,
zijn regelmaat van metrische verzen, was een uiting der herleefde Oudheid, evenals
de dialoog in proza, waarin een of ander vraagstuk, met kunst van dialectiek geregeld
behandeld wordt.
Hier zien wij dus den invloed der Renaissance zich in de Hervorming vertoonen.
Doch de invloed der Renaissance beperkte zich niet tot deze twee letterkundige
werken. Er valt veel meer op te merken, zooals wij nu zullen zien.
Steeds grooter werd in deze landen het aantal van hen die, uit de mild vloeiende bron
der herleefde Oudheid het water eens nieuwen levens drinkend met nimmer
verzadigden dorst,
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ingewijd werden als leden van de internationale broederschap der Humanisten.
Naast de literatoren waren het juristen of medici, die de beoefening van hun vak
met die der letteren wisten te verbinden. Leuven gaf hun doorgaans hunne eerste
academische vorming; Leuven, dat door toedoen van ERASMUS en zijn vrienden tot
een kweekplaats van humanistische cultuur was geworden, waar geleerden als
RESCIUS, BARLANDUS, BORSALUS, POLITES, LIPSIUS leefden en werkten. Menig jong
humanist besloot zijn studietijd met een reis door Frankrijk en Italië; sommigen
kwamen op hun zwerftochten ook in Duitschland, Engeland, Spanje. Op die reizen
leeren zij boeken en menschen kennen, knoopen betrekkingen aan met andere
humanisten, verruimen hun blik, leeren door de tegenstelling met andere volken hun
eigen volk beter kennen.
Verscheidene Nederlandsche humanisten vestigen zich in hun later leven voor
korter of langer tijd in den vreemde: CERATINUS wordt beroepen te Leipzig, POLITES
te Bordeaux, men tracht PAUL LÉOPARD te vergeefs voor het Collège de France te
winnen; GNAPHEÜS zagen wij vroeger reeds in Duitschland gevestigd; MURMELLIUS
gaf een tijd lang onderwijs te Munster. NICOLAES CLEYNAERTS leefde een tijd lang
in Grenada en trok van daar naar Afrika om er Arabisch te leeren. De Amsterdammer
CROCUS wordt beroepen aan de hoogeschool van Coimbra.
Met hartstocht wierp men zich op de studie der oude talen. De Latijnsche schrijvers
uit den bloeitijd: VIRGILIUS, OVIDIUS, HORATIUS, CICERO, werden evenzeer gelezen,
bestudeerd, uitgegeven als die uit den lateren tijd: MARTIALIS, JUVENALIS, PERSIUS.
De treurspelen van SENECA en de prozawerken van den wijsgeer van dien naam het identiteitsvraagstuk is hier van weinig belang - behoorden toentertijd tot de meest
aantrekkelijke Latijnsche auteurs.
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Het Grieksch trok slechts weinig minder de aandacht der humanisten, stukken van
HESIODUS, van SOPHOCLES en EURIPIDES, van DEMOSTHENES en PLUTARCHUS
werden geheel of gedeeltelijk in het Latijn overgebracht. Menig humanist trok naar
Parijs om er de lessen van den beroemden hellenist AURATUS (DORAT) te volgen.
UTENHOVIUS schreef zijne meeste gedichten in Grieksch, dat door een kenner
(HOFMAN PEERLKAMP) ‘even sierlijk als nauwkeurig’ wordt genoemd. Tal van
uitgaven van klassieke auteurs zagen het licht bij den geleerden Leuvenschen uitgever
DIRK MARTENS, die zelf wel eens een Latijnsche inleiding voor een door hem
uitgegeven werk plaatste. Tal van woordenboeken, spraakkunsten en andere
hulpmiddelen om de klassieke auteurs beter te leeren verstaan werden door mannen
als CLEYNAERTS, MURMELLIUS, DESPAUTERIUS, TORRENTINUS samengesteld. De
grammatische werkjes van DESPAUTERIUS en CLEYNAERTS vooral maakten opgang
en handhaafden zich tot in de 18de eeuw.
Ook te onzent bepaalde de belangstelling zich niet tot het literaire werk der
Oudheid. Dat konden zij getuigen wien een bezoek was vergund in het ‘Blauhuys’,
een villa in de buurt van Brugge, waarin MARCUS LAUWERIJN, Heer van Watervliet,
zijne kostbare bibliotheek benevens zijn schat van penningen bewaarde. Om dien
schat uit te breiden en beter te leeren kennen, zond HEER MARCUS HUBERTUS
GOLTZIUS naar Italië; twee jaar lang bleef GOLTZIUS er aan het verzamelen en
teekenen; toen keerde hij met den buit naar het Blauhuys terug. Een andere
schatzoeker die op HEER MARCUS' kosten naar Italië toog, was de Vlaming MARTINUS
SMETIUS die er vele jaren ‘met onovertroffen zorg en nauwkeurigheid inscripties
afschreef en verzamelde en door zijne systematisch geordende verzameling een
voorbeeld gaf voor alle latere Thesauri.
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Behalve humanisten en verzamelaars als GOLTZIUS en SMETIUS zien wij tal van
andere bewoners der lage landen naar het beloofde land der kunst reizen. Het zijn
de schilders die, over de Alpen trekkend in de eerste plaats om het werk der groote
schilders van het Zuiden te leeren kennen, ons herinneren dat er naast den
onmiddellijken invloed der Oudheid een middellijke valt waar te nemen: die der
Italiaansche kunst en beschaving, zooals zij zich onder den invloed van het
‘Rinascimento’ ontwikkeld hadden. Vroeger was het tusschen de Italiaansche en de
Nederlandsche schilderkunst geven en nemen geweest; ‘de paleizen van Venetië en
Florence hadden schatten van Vlaamsche kunst’ en de groote Nederlandsche
primitieven schijnen wel invloed op de Italianen te hebben geoefend. Doch met den
aanvang der 16de eeuw zijn het de Noorderlingen die ter school komen bij het Zuiden.
In grooten getale trekken jonge Vlamingen en eenige Hollanders naar Venetië,
Florence, Rome: JAN VAN SCOREL, HEEMSKERK, MICHIEL COCXIE en anderen komen
daar zich vormen. Over JAN MABUSE vertelt VAN MANDER ons: ‘hij.... is wel een
van de eerste, die uyt Italien in Vlaender bracht de rechte wijse van te ordineren en
te maken ‘Historien vol naeckte beelden en alderley Poeterijen.’
Evenals in Italië bepaalden ook hier te lande velen zich niet tot de kunst of tot de
wetenschap; er waren mannen der wetenschap die tevens een of andere kunst
beoefenden; vele schilders waren lid eener Kamer van Rethorycke. Zoo lezen wij in
een brief, door den Antwerpschen Secretaris GRAPHEÜS in 1522 aan den aartsbisschop
van Palermo geschreven: ‘dus heb ik de poësij, de musijk, de teiken- of schilderkonst
van self geleerdt..... Daerom heb ik byna geheel Italie, niet sonder grooten arbeidt
en somwijle met armoede doorgereist.’ De schilder JAN VAN SCOREL deed ook aan
poëzie; dat hij Latijn kende, mag men vermoeden uit het feit dat wij op een
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zijner schuttersstukken van het jaar 1531 een spreuk lezen uit SENECA'S verhandeling
De Vita Beata1).
Italië te hebben gezien, gold voor een aanbeveling. Wij vinden een merkwaardig
staaltje van die beschouwing in een verhaal dat HOOFT ons in zijne Nederlandsche
Historiën mededeelt. In 1542 zien wij de vier burgemeesters van Amsterdam bijeen
in het torenkamertje van het oude stadhuis dat uitzag op den Dam. De schout
CORNELIS DOBBESZOON is pas door toedoen van den invloedrijken burgemeester
HENRICK DIRXZOON ontslagen. ‘Hoe zult ge zoo spoedig weer een anderen vinden?’
vragen hem de overigen. - ‘Daar wandelt er een’, zegt HENRICK en wijst op WILLEM
DIRXZ. BARDES. De tegenwerping: dat WILLEM ‘luithert’*), ontzenuwt hij door te
*)
tot de Luthersche gezindte
zeggen: ‘dat hij een man van de wereldt was en uit Italië quam’2).
behoort.
Zoo werd BARDES dan als schout aangesteld en vergaf men hem zijne
onrechtzinnigheid ter wille van zijne humanistische beschaving.
De bewondering voor het letterkundig werk der Oudheid uitte zich alras in navolging.
Humanisten die aanleg en neiging tot schrijven in zich voelden, bedienden zich
doorgaans van het Latijn. In de moedertaal schrijven, loonde de moeite niet; of men
moest, als GNAPHEÜS met zijn Lazarus een bepaalde bedoeling hebben en ook hen
die geen Latijn verstonden willen bereiken. Doch wie in het Latijn schreef, kwam
reeds daardoor op hooger grond te staan, trad in het voetspoor der zoo hoog vereerde
klassieke auteurs, verzekerde zich van een geletterd publiek in en buiten zijn land.
Vandaar dat groote aantal van beoefenaars der Latijnsche poëzie; doch de groote
meerderheid der toenmaals voortgebrachte Oden, Elegieën, Satiren, Epigrammen,
Eclogen, Funeralia en Cantilenae schijnt uit letterkundig oogpunt van geringe
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beteekenis. De meeste dezer auteurs hebben niets te zeggen. Wat zij wenschen, is:
het den ouden meesters na te doen; maar het is meer nabootsen dan navolgen, een
geleerd vernuftsspel dat zijne beteekenis voor ons verloren heeft. Zij kennen de
Latijnsche dichters, vooral VIRGILIUS, HORATIUS en CATULLUS op hun duimpje;
doch, daar zij zelden eenige oorspronkelijkheid vertoonen, brengen zij het doorgaans
niet verder dan tot copieën van middelmatige waarde.
Ook waar zij stichtelijke stoffen of onderwerpen van den dag behandelen, schijnen
zij geen hooger peil te bereiken, al kunnen zij dan belangrijk zijn uit een ander dan
een letterkundig oogpunt. Zoo b.v. LAMBERTUS HORTENSIUS die in zijne satiren
(1552) de zeden zijner tijdgenooten hekelt, de weelde en het verkeerde in de
opvoeding; of PETRUS TIARA die een gedicht over den oorlog schreef.
Een eigen plaats moet worden toegekend aan die humanistische dichters of
dichtwerken die stoffen behandelen, welke ook in de volksliteratuur behandeld waren.
Tot hen behooren EGIDIUS PERIANDER die de historie van Uilenspiegel in Latijnsche
verzen overbracht en tooneeldichters als MACROPEDIUS en anderen, over wie wij
straks uitvoeriger spreken.
Eén Nieuwlatijnsch dichter is er, over wien het ons niet passen zou hier te zwijgen:
de Hagenaar JAN EVERAERTS, die onder zijn Latijnschen naam JANUS SECUNDUS
grooten roem verwierf, wiens bundeltje minnedichten Basia nog niet vergeten is.
Het waas van weemoed dat pleegt te hangen om jonggestorven dichters, te vroeg
geplukte bloemen, omhult ook de figuur van dezen, die ‘viel in 't eerste van zijn
vlucht’. In menig opzicht mag hij gelden voor een type van den humanist zijner
dagen. Reeds zijn uiterlijk doet denken aan het Zuiden met zijn schoonheid en fijne
beschaving; de fraaie kop, gegraveerd door den beroemden JAN MULLER, herinnert
aan dien
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van PETRARCA. Er ligt iets weeks in dat volle ronde gezicht, omlijst door lokkig haar,
dat wel past bij den zwoelen hartstocht der Basia; de ernstige oogen en de fraaie
mond spreken van een verfijnd gemoedsleven in dezen jonggestorvene. Wij zien
hem al spoedig op reis gaan, zooals zoovele broeders van het humanisten-gild. In
1511 geboren als zoon van den president van het Hof van Holland, vertrekt hij reeds
in 1528 naar Mechelen. Later zien wij hem te Bourges in Frankrijk, waar hij den
beroemden jurist ALCIATUS komt hooren. Hij is daar in gezelschap van EGIDIUS
BUSLIDIANUS JR., van CAROLUS SUCQUETUS, wiens vader tot de vrienden van
ERASMUS had behoord. Overal waar zij komen, worden zij door andere humanisten
hartelijk ontvangen. Ook den schilder JAN VAN SCOORL telt hij onder zijne vrienden.
In 1534 is hij in Toledo als secretaris van den bisschop. Karel V wil hem medenemen
op zijn tocht naar Tunis; doch hij wordt ziek en sterft in 1536, het jaar waarin ook
ERASMUS door de Bazelsche studenten ten grave werd gedragen.
Rijkdom van gaven en veelzijdige ontwikkeling, kenmerken van een tijd toen de
forsch opwellende schoonheid zich een uitweg placht te zoeken door verscheidene
aderen van kunst tegelijk, vinden wij eenigermate ook in dit kind der Renaissance.
In dezen dichter was een schilders-aanleg; het beeld zijner geliefde, waarschijnlijk
een Mechelsch meisje van aanzienlijken huize, sneed hij in een penning met het
randschrift: Vatis amatoris Julia sculpta manu; de rand van den penning is even fraai
van uitvoering als de kop zelf. Maar literatuur en poëzie trokken hem toch het sterkst.
Uit zijne verzen en zijne reisverhalen kunnen wij hem het best leeren kennen als
kunstenaar en als mensch.
De Basia (c.ao. 1535), een klein bundeltje van nog geen 20 minnedichten, maakten
diepen indruk op des dichters tijdge-
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nooten te onzent en in het buitenland; men bleef ze bewonderen en navolgen ook in
een volgende eeuw. Wat men bewonderde, was vooral, dat de schoonheden der
Grieksche minnepoëzie, van CATULLUS, PROPERTIUS en TIBULLUS, ook van vroegere
Nieuwlatijnsche dichters als SANNAZARO, hier met zooveel gratie in nieuwe vormen
waren weergegeven; met een hartstocht bovendien die leven en natuurlijkheid bracht
in deze overgenomen vormen.
Niet die zinnelijke hartstocht echter is het, welke dit bundeltje belangrijk maakt
in de geschiedenis onzer letterkunde. Het was waarlijk niet voor de eerste maal dat
zinnendrift en mingenot in onze literatuur tot lyrische gedichten verwerkt werden;
de Rethoryckers van het laatst der 15de en de eerste helft der 16de eeuw wisten daarvan
mêe te spreken Doch wat de Basia van de vroegere en gelijktijdige liederen en
refereinen onderscheidt, is, dat wij hier voor het eerst den hartstocht gebreideld zien
door zelfbewuste schoonheid. Dat die schoonheid grootendeels ontleend was,
vermindert hare waarde natuurlijk in onze oogen; doch desniettemin heeft zij den
weg bereid voor latere Nederlandsche dichters.
Wegbereidend is het werk van JANUS SECUNDUS geweest ook op andere wegen,
waarlangs de zelfbewustwording van ons volk voorwaarts ging. Wij zien hem uiting
geven aan menige aandoening of stemming, die tot dusver in onze literatuur niet tot
uiting was gekomen. Hij beschrijft ons, hoeveel moeite het hem kost afscheid te
nemen van huisgenooten en vrienden; hoe noode hij het vaderland verlaat; luisterend
naar het ruischen der boomen, vraagt hij zich af, wat dat ruischen zou beteenenen;
de boomen fluisteren hem toe, dat zij treuren om de kortstondigheid van hun bloei,
over het ras verwelken, het spoedig afvallen hunner bladeren. Ook in dat vertolken
van het natuurleven toont JANUS SECUNDUS zich een man van den
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nieuweren tijd. Het moderne natuurgevoel en de bewondering voor de schoonheid
der natuur, die wij voor het eerst in PETRARCA waarnemen, vallen ook in dezen
Hollander op te merken. Op reis in Frankrijk geniet hij van de schoonheid van het
landschap, de ligging van dorpen of steden in de vlakte of aangevlijd tegen een
helling, het uitzicht op omliggende bergruggen of bosschen die hunne toppen
bedekken; het plechtig schemerlicht in eene kerk te Valenciennes herinnert hem het
licht dat in een bosch tusschen en door takken en blâren naar binnen valt.
Geestigheid en ironie, in de middeleeuwsche literatuur schaarsch, bij een
wegbereider als ERASMUS ruimschoots te vinden, worden bij JANUS SECUNDUS niet
gemist. Doch hoe ook bewonderd door een deel zijner tijdgenooten, de invloed van
zijn werk bepaalde zich voorloopig tot degenen die Latijn verstonden. Zou de
Renaissance in breeder kringen invloed oefenen, dan moest haar adem gaan ook over
die volkskringen waar men alleen de moedertaal of ten minste geen Latijn verstond3).
Geleidelijk zwelt die klassieke ademtocht tot een bries. Ook vroeger - wij zagen het
in een vorig hoofdstuk - had de Oudheid haar invloed doen gelden in het leven en
de literatuur der West-Europeesche volken; doch die invloed droeg een uitsluitend
ethisch karakter; nu zal langzamerhand ook hier naast het ethische het esthetische
komen. In het eerst vertoont de herleving der Oudheid in onze literatuur zich alleen
door een aanwas van klassieke elementen, ten deele dezelfde die men ook vroeger
kan waarnemen.
De Oudheid: schatkamer van wijsheid, een beschouwing die men bij CORNELIS
EVERAERT en zijne tijdgenooten vindt, was ook in vorige eeuwen aanwezig; doch
EVERAERT en zijne tijd-
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genooten borgen vaker en meer uit die schatkamer dan hunne voorgangers4). Iets
nieuws echter brengen de refereinen ‘int vroede’ die in 1539 op het Landjuweel te
Gent werden voorgedragen.
De voorgestelde vraag was: ‘Wat dier ter waerelt meest fortse verwint?’ Uit het
antwoord dat de meeste Kamers op deze vraag gaven: de mensch, blijkt wel dat de
Renaissance, die immers voor een aanzienlijk deel uit Humanisme bestond,
vorderingen had gemaakt op haar weg. Kameristen, die van oordeel waren, dat de
vrouw het sterkste dier is, daar zij den man overwint, gaven hetzelfde antwoord in
fijner vorm. Indien men zich nu herinnert dat de Spelen van Zinne, op dit Landjuweel
vertoond, meerendeels hervormingsgezind waren, dan ziet men ook hier Hervorming
en Renaissance als zusterstroomen elkander begeleiden.
Niet zóó duidelijk, maar toch wel zichtbaar, is de geest van den nieuweren tijd op
het Landjuweel van 1561 te Antwerpen. De Rethoryckers mochten niet meer zoo
onbelemmerd spreken als in 1539; vraagstukken van godsdienstigen aard moesten
vermeden worden. De Kamer der Violieren, die gastvrouw was, had 24 vragen ter
keuze aan de Regeering voorgelegd; vragen, meerendeels van zedekundigen aard,
doch waarvan toch ook eenige betrekking hadden op de Oudheid. Uit de keuze der
vraag: ‘Wat den mensch aldermeest tot consten verwect’, blijkt echter wel dat ook
de conservatieve Regeering den stroom moest volgen, al ware zij liever onder den
wal gebleven. Zeker, ook de didactische dichters der middeleeuwen kenden de zeven
‘vrije consten’ en prezen beoefening daarvan aan; ook maakten de Antwerpsche
Rethoryckers van 1561 niet veel scherper onderscheid tusschen kunst en wetenschap
dan de middeleeuwsche didactici. Doch de wetenschappen waren sedert toegenomen
in aantal en gehalte, evenals de kunst gingen
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zij grooter plaats beslaan in het geestelijk en stoffelijk leven der menschen; dat blijkt
reeds uit het stellen dezer vraag. Dat de Mensch in deze, evenals in zoovele andere
zinnespelen van dezen en iets vroegeren tijd, hoofdpersoon is, mag tevens gelden
als een openbaring van dat aanwassend zelfgevoel en gevoel van eigen waarde, dat
door Renaissance en Humanisme niet geschapen, slechts versterkt is.
Het tooneel was dan een der wegen, waarlangs de klassieke beschaving ons
volksleven kwam binnenvloeien. Langs breeder en dieper bedding echter stroomt de
vloed van het klassicisme in de

Eindnoten:
1) Het stuk hangt in het Rijks-Museum te Amsterdam. Zie: Catal. v. BREDIUS (3de uitgave) no.
1332.
2) Ned. Hist. (ed. 1677) bladz. 57.
3) Behalve naar de (in mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 27-61 in de noten) vermelde
werken, verwijs ik voor dit overzicht naar: La Renaissance des Lettres ..... par FÉLIX NÈVE,
Louvain 1890; artikelen van A. ROERSCH in de Biographie Nationale ..... de Belgique over
MURMELLIUS en PIERRE NANNINCK; over ISCHYRIUS in Musée Belge T III (1899); Nos
Hellénistes Flamands au XVIe Siècle ..... Gand, A. SIFFER 1895 (Extrait du Magasin Littéraire);
De waarde der epigraphiek voor de Oude Geschiedenis ..... door Dr. U. PH. BOISSEVAIN,
Groningen, WOLTERS, 1887 (over Smetius en Marcus Lauwerijn); over de betrekkingen tusschen
Italië en Nederland o.a.: Stradanus te Florence ..... door J.A.F. ORBAAN, Rotterdam 1903 en:
Italië en de Nederlanden (van denz.) in Oud-Holland XXIII Jaarg., 3de aflevering. Over Janus
Secundus: de nieuwe uitgave zijner Basia door GEORG ELLINGER in Lateinische
Litteraturdenkmäler des XV u. XVI. Jahrhunderts Berlin 1899, een stuk van W.J.C. VAN HASSELT
in De Gids van 1839 en vooral Het Boek der Kusjes vau Janus Secundus ..... door J.H.
SCHELTEMA. E.J. BRILL Leiden 1902. Maar wie geeft ons een beeld of schets van de
Nederlandsche Nieuwlatijnsche poëzie der 16de eeuw? Het ontbreken van deze en dergelijke
werken heeft mij in hooge mate belemmerd bij het samenstellen van dit overzicht.
4) Vgl. b.v. EVERAERT'S Spelen I, 93, 152-3, 191. Ook de personages ‘up zijn antycsch’ I, 118;
II, 298, 388. Reeksen van klassieke namen, soms met andere vermengd, bij Matthys de Castelein,
Anna Byns en anderen.

Vertalingen.
Wie de oude meesters op waardige wijze wilde navolgen, kon dat slechts doen in
hun eigen taal. Zoo hadden de humanisten tot dusverre gemeend. Wie dus zijne liefde
en bewondering voor de Oudheid door een daad wilde uiten, schreef in het Latijn
of, als hij knap genoeg was, in het Grieksch. Ook hierin zal een wijziging komen.
Het aanwassend volks- en zelfgevoel, de aanwassende invloed van Renaissance en
Humanisme, gaan na 1540 ook hier te lande bewonderaars der Oudheid drijven tot
navolging in de moedertaal. Een pleidooi voor het invoeren der ‘Romeynsche letter’
en de daad bij dat woord gevoegd in bovengenoemde Gentsche refereinen van 1539,
zijn als een voorspel tot die vertalingen.
‘Ick schaems my der plompheyt’, zegt de uitgever, ‘dat men in onzen landen zo
menyghen mensche vindt, die ons Nederlantsch, duutsch of vlaemsche sprake, in
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Romeynscher letteren gheprentt, niet ghelezen en can’. De Romeinsche letter immers
overtreft alle andere Vlaamsche letters ‘in nettigheden ende gracyen’. Daarom heeft
hij er nu een proef mede genomen en het A.B.C. in Latijnsche letters hier afgedrukt,
opdat ieder het zal kunnen leeren. Het beroep op Walen en Franchoyzen
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die ons hier waren voorgegaan, toont ons een nieuw staaltje van den vroeger
aangewezen middellijken invloed der Renaissance.
Dienzelfden invloed vinden wij in de, aan den Raad van Antwerpen opgedragen,
vertaling van LIVIUS (ao. 1541), die de rij der uit het Latijn in de moedertaal
overgebrachte werken opent. ‘Als een diluvie’ zegt de vertaler, hebben in onze tijden
allerlei wetenschappen zich over de volken uitgestort; niet alleen door middel van
het Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn, maar ook van het Italiaansch, Spaansch, Duitsch
en Fransch. Zou onze Nederlandsche taal alleen ongeschikt zijn om er liberale kunsten
of oude historiën in te behandelen? Hij zal er eens de proef van nemen met dezen
LIVIUS.
Op dien LIVIUS volgden andere vertaalde werken. Vooral de Antwerpsche
rethorycker CORNELIS VAN GHISTELE, factor van de Goudsbloem, ook als Latijnsch
dichter bekend, maakte zich in dezen verdienstelijk. Hij gaf achtereenvolgens
overzettingen van OVIDIUS' Heroïdes (1553), van de Aeneïs (1554-'56), van
TERENTIUS Comediën (1555), van OVIDIUS' De Arte Amandi (vóór 1570) en van het
eerste boek Satiren van HORATIUS (1569). GUILLIAUME BORLUUT, een adellijk
Gentenaar trachtte in 1557 zijnen landgenooten een denkbeeld te geven van OVIDIUS'
Metamorphosen door een verzameling van naïeve houtsneden met fraai lijstwerk en
achtregelige bijschriften.
Al deze vertalingen zijn belangwekkende schakels tusschen het oude en het nieuwe.
Wij zien hier de ‘edele conste’ in haar pogen om het nieuwe in zich op te nemen; de
herleefde Oudheid binnendringend in het wezen van den rethorycker, erfgenaam der
middeleeuwen; Christelijke Nederlanders die de kunst der heidensche Oudheid
bewonderen en in hunne taal trachten weer te geven, doch wien die poging slechts
ten deele gelukt. Vertalen immers eischt, dat de vertaler eigen persoonlijkheid (bij
den middeleeuwer doorgaans samenvallend met
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eigen volksaard) tijdelijk ter zijde stelle, dat hij zich verplaatse in een ander. Daarin
juist schoten de middeleeuwsche menschen te kort. Ja, mystieken en moderne devoten
konden zich overgeven aan God, kenden niets hoogers dan hunne tijdelijkheid te
laten opgaan in Zijne Eeuwigheid; maar zich verplaatsen in andere tijden, andere
menschen, andere zeden, andere kunst - was zoo goed als ondoenlijk voor wie overal
zich zelf meebrachten en het vreemde slechts dan overnamen indien zij het aan het
eigene gelijk konden maken.
Van die assimilatie-zucht vinden wij een staaltje in den vertaler van LIVIUS, die
Romeinsche ambtsnamen als consul, censor, praetor, aedilis steeds weergeeft met:
burghemeester, strafmeester, schout (schoutheyt), bouwmeester. Hoe diezelfde
vertaler zijn eigen persoonlijkheid niet ter zijde kan zetten, zien wij eveneens in zijn
werk. Het verhaal van Appius Claudius en Virginia en van den vader die zijn dochter
doodt, maakt zulk een indruk op hem, dat hij, aan het slot dier episode zich niet
weerhouden kan uit te roepen: ‘Mi verwondert, hoe des vaders hant alsulcke
vreeselijcke daet aen zijn kijnt volbrenghen mochte’.
Van denzelfden aard is VAN GHISTELE'S naïeve deelneming in de door hem
vertaalde stukken van TERENTIUS. Voor elke ‘uytcomst’ (Tooneel) heeft hij een
kleine inhoudsopgave geplaatst; soms geeft hij daarin tevens uiting aan de stemming
waarin het tooneel hem gebracht heeft. Zoo b.v.: ‘Chremes brengt hier tghelt (en
geeft Clitipho om Bachis te draghen, eylaes niet wetende dat si hem so deyrlyc ut
ghestreken hebben’. Of: ‘Hier coemt Chremes en Menedemus, en Chremes meynt
dat si Menedemum bedroghen hebben, maer eylaes, si hebben hem bedroghen’.
Den aard van hun volk en den geest van hun tijd toonen deze vertalers ook in de
stichtelijke, moraliseerende of didactische strekking van hun werk.
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De vertaler van LIVIUS wekt aan het slot van het Tweede Boek de Christelijke vorsten
en heeren op om datgene te doen, ‘daer mede si dat eewich leven vercrijghen moghen’.
VAN GHISTELE verrast ons in zijne vertaling der Ars Amandi met een herinnering
aan het huwelijk als een goddelijke instelling: ‘volbrengt Gods ghebot int houwelijc
ydoone’.
In de overzetting van LIVIUS' verhaal van LUCRETIA waarschuwt de vertaler tegen
zelfmoord en als hij LUCRETIA'S eergevoel en kuischheid prijst, kan hij de verzuchting
niet weerhouden: ‘Oft God gave, dat de Christen vrouwen oock sulcken sin hadden’.
De vertaling der Heroïdes moest ‘onder tdecsel van ghefingeerde dingen’ strekken
‘tot onderwijs vanden gemeynen man’; deze moest er vooral uit leeren ‘de vyerige
stralen van Venus’ te schuwen. Omtrent de vertaling van de Ars Amandi hooren wij
VAN GHISTELE aan zijn vriend SLUPERIUS verklaren, dat hij haar ondernomen heeft
‘om ander te leeren // Utroeyende d'onreynicheyt, voor Godt een afgrijsen’.
Achter de inhoudsopgaaf van elk vertaald stuk van TERENTIUS wordt nog eens de
aandacht gevestigd op hetgeen uit het stuk te leeren valt. Echter had VAN GHISTELE
wel oog voor de schoonheid zijner origineelen. Hij erkent: ‘maer al yst sake, dat ick
soe natuerlijck en elegantelijck in ons duytsche tale dese Comediën niet overgheset
en hebbe, als TERENTIUS die in Latine bescreven heeft, de verstandighe leser (hoep
ick) my daer in defenderen sal’. Overigens bevreemdt het ons, deze zelf-critiek juist
hier te vinden: menig hedendaagsch criticus, zal vermoed ik, deze vertaling, waarop
wij straks terug komen, hooger stellen dan de overige.
Ook uit een aesthetisch-literair oogpunt beschouwd, kenmerken deze vertalingen
zich als schakels tusschen het oude en het nieuwe; met dien verstande dat het oude
het nieuwe over-
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heerscht: de inhoud moge aan de Ouden ontleend zijn, vorm en geest zijn die der
laat-middeleeuwsche kunst.
Van een wedstrijd tusschen twee dichters, tusschen twee talen, - zooals wij dien
in hedendaagsch vertaalwerk verlangen - is hier geen sprake. De vertaling van LIVIUS
toont menig punt van overeenkomst met onze laat-middeleeuwsche kronieken in de
landstaal; zij is zuiverder van taal misschien dan deze, doch de adel en de
kernachtigheid van het Latijn, de nu sobere dan statige, vaak rhetorisch getinte
schoonheid van Livius' verhaal zijn grootendeels verloren gegaan bij de overbrenging
in het Dietsch.
Dergelijke indrukken ontvangt men, indien men VAN GHISTELE'S vertalingen naast
hare voorbeelden legt. Dat VAN GHISTELE, zelf Latijnsch dichter, zijne voorbeelden
ten volle begreep, kan men verwachten. Aan kennis van het Latijn ontbrak het hem
niet; wel aan het door aesthetisch inzicht verfijnd gevoel voor de schoonheid zijner
voorbeelden en aan het vermogen om wat hij dan toch van die schoonheid gevoelde,
weer te geven in eene taal, die nog leeren moest zich te voegen naar en uitdrukking
te geven aau het nieuwe leven der geesten en gemoederen. Waar is in deze vertalingen
het bevallige en sierlijke van OVIDIUS, waar het statige schoon, het fijne en teedere
van VIRGILIUS, waar de geestigheid en kernachtigheid van HORATIUS? Hoe menige
fraaie episode der Ars Amandi is weggelaten, soms aangevuld door langwijlige
gesprekken tusschen een minnend paar; hoe menige schilderachtige trek is verloren
gegaan, hoe menig teekenend epitheton of treffende tegenstelling. Hoe zijn de
Latijnsche voorbeelden verwaterd in deze, naar rethoryckers trant gedichte,
vijftienregelige coupletten, elk besloten met een spreukachtigen slotregel waarin wij
den invloed van den ‘stock’ herkennen5).
Echter, aan dergelijke vormen was het toenmalig publiek
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gewend; in zulke vormen moest de Oudheid tot hen gebracht worden, zouden zij
haar aanvaarden. Een vertaler die deze antieke kunstwerken had weergegeven, zonder
rekening te houden met de toenmalige begrippen van geloof, zedelijkheid en fatsoen;
die gestreefd had naar metrische vormen, gelijkend op die der antieken, zou zijne
lezers of hoorders slechts hebben geërgerd of afgestooten. Langzaam slechts kon
een beweging als deze veld winnen. Het groote publiek stond nog te ver van de
Oudheid. Waar de vertalers hunne krachten beproefden aan werken die dichter bij
hen stonden, al waren zij ook onder den invloed der Renaissance ontstaan, daar
hadden zij beter kans om iets goeds te leveren. Een voorbeeld daarvan, tevens een
voorbeeld van den middellijken invloed der Renaissance, zien wij in de Nederlandsche
vertaling der Celestina.
Deze dramatisch-opgezette Spaansche roman uit het laatst der 15de eeuw (ao. 1499)
is een der merkwaardige boeken van dien tijd. Voor het eerst werd hier in de
Spaansche letterkunde door een realistisch kunstenaar van groote begaafdheid het
huiselijk en maatschappelijk leven uitgebeeld, met geregelde ontwikkeling, in
zeden-schilderingen van eene tot nu toe ongekende juistheid en nauwkeurigheid, met
fijnheid van karakterteekening en levendigheid van dialoog. Vooral het karakter van
de hoofdpersoon Celestina, eene koppelaarster, is uitnemend geschilderd. Door hare
listen weet zij een jong edelman, Calisto, in het bezit te brengen van de hartstochtelijk
door hem beminde Melibea. De koppelaarster wordt vermoord door twee knechts
van Calisto, wien zij een aandeel in de winst weigert. Deze moordenaars worden
onthoofd. Calisto valt na een bezoek aan zijne minnares te pletter van een muur.
Melibea stort zich uit wanhoop van een toren en sterft voor de voeten van haar vader.
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Den geest van den nieuwen tijd zien wij hier vooral in de meerdere volheid van
menschelijk leven, de meerdere diepte, scherpte en fijnheid van karakteristiek, in
een realisme dat zich nu ook van het proza gaat bedienen - zooals de Italianen reeds
veel vroeger - om daardoor het dagelijksch leven nader te komen. Dat die geest van
den nieuwen tijd zich ontwikkeld had mede onder den invloed der Renaissance, zien
wij ook in de begeerte van den schrijver om kennis der klassieke Oudheid
tentoontespreiden en kwalijk aangebrachte geleerdheid als sieraad te doen dienen.
Op den toren staande, gereed tot den sprong, verdedigt Melibea haar aanstaanden
zelfmoord met voorbeelden uit de Oudheid; zelfs verontschuldigt zij zich tegenover
haar vader, dat zij hem wegens de ‘groote turbacie’ daar zij in is en hare ‘gheschende
memorie’, niet kan troosten met woorden ‘uyt den ouden boecken ende historiën.’
In sommige opzichten vertoont deze vertaling dezelfde karaktertrekken als de
hiervoor behandelde. Eigenaardige Spaansche uitdrukkingen zijn vervangen door
overeenkomstige Nederlandsche; doorgaans is ernaar gestreefd, het Spaansche werk
niet alleen te vertalen, maar zooveel mogelijk tot een Nederlandsch werk te maken.
De zedelijke en didactische strekking der vertaling blijkt, waar de vertaler zijn
voorbeeld een ‘spiegel der verdoolder amoureuser Joncheyt’ noemt en ‘een onderwijs
ende leeringe allen menschen van wat state dat sij wesen moghen.’ Doch overigens
getuigt deze vertaling van meer durf en grooter talent dan het hiervoor genoemde
werk van VAN GHISTELE en anderen. De losheid en natuurlijkheid van den stijl zijn
bij de overzetting behouden gebleven; de kunst van beschrijving blijkt ook in het
Nederlandsch; hier mag reeds gesproken worden van een wedstrijd tusschen voorbeeld
en navolging6).
Van zulk een wedstrijd mag eveneens, hoewel misschien niet
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met evenveel recht, gesproken worden bij VAN GHISTELE'S vertaling van TERENTIUS,
die wij nu, in verband met andere dramatische werken, gaan behandelen.

Eindnoten:
5) Uitvoeriger heb ik over deze vertalingen gehandeld in mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de
eeuw I, 410 vlgg. en II, 179-185. Ik vergeleek deze vertalingen indertijd met een moderne
uitgave der klassieke schrijvers. Mogelijk zou vergelijking met eene zestiend'eeuwsche uitgave
eenige wijziging in mijne voorstelling kunnen brengen; doch ik moet een nieuwe vergelijking
aan anderen overlaten.
6) Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 430 vlgg. In Museum 1895 aankondiging eener Engelsche
vertaling van de Celestina met inleiding door Prof. H. LOGEMAN.

Schooldrama. Klassicisme in het Rethoryckers-Drama. Terentius
verdietscht.7)
Lang vóórdat de invloed der Renaissance zich in de ontwikkeling onzer letterkunde
openbaart, was het hier te lande gewoonte, tooneelstukken te doen vertoonen door
kinderen. Het tooneelspel behoorde tot het onderwijs en de opvoeding dier dagen.
Gedurende de gansche 15de en 16de eeuw zien wij schoolkinderen onder de leiding
hunner meesters Dietsche of Fransche stukken vertoonen. In Augustus 1539 - zóó
sterk was toentertijd de lust in drama en tooneel - zien wij in Antwerpen zelfs een
tooneelwedstrijd tusschen de kinderen van onderscheiden buurten, die aan
Landjuweelen en dergelijke wedstrijden doet denken. Op de Melkmarkt worden drie
prijzen opgehangen, een week lang wordt er om gestreden; daarna is de ‘Torfbrugghe’
kampplaats, de kinderen van ‘de Cammerstrate winnen den prijs voor het beste
battement en ‘'t schoonste incomen.’ In September loven die van ‘de Cammerstrate’
den prijs uit; ditmaal behalen de kinderen van de Lombaerdevest den prijs voor ‘'t
schoonste incomen’8).
Het is licht te begrijpen dat de Renaissance deze gewoonte in stand hield; het
instudeeren en vertoonen der stukken van SENECA, PLAUTUS en TERENTIUS was
immers een voortreffelijk middel, om kennis van het Latijn aan te brengen en de
vaardigheid der leerlingen in het schriftelijk en mondeling gebruik dier taal te
verhoogen.
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Op de vroeger genoemde vertooningen van PLAUTUS' Aulularia en Miles Gloriosus
door de studenten van Leuven in 1508, volgen die van TERENTIUS' Hecyra (1522)
en andere dergelijke opvoeringen9). De Haarlemsche scholieren vertoonen in 1521
een spel (welk blijkt niet) in het Latijn, in 1523 zelfs eene ‘materie in Griecsche
sprake’, in 1526 de Hecuba van Euripides, in 1527 TERENTIUS' Andria. In 1530
spelen de Leuvensche studenten de Adelphi, in 1544 wordt SENECA'S Hercules Furens
door de Deventer scholieren vertoond. Doch zóó talrijk waren de, voor dit doel
geschikte, drama's niet, of de behoefte aan andere zal zich alras hebben doen gevoelen.
De inhoud der, immers door heidensche auteurs geschreven, drama's zal die behoefte
hebben versterkt. De onderwijzers, leiders dier tooneelvertooningen, hebben alras
ingezien, dat zij door middel van nieuwgemaakte stukken invloed konden oefenen
op de godsdienstige en zedelijke vorming der jeugdige vertooners, zonder daarom
de voordeelen op te geven die het vertoonen van klassieke stukken met zich bracht.
Zoo zien wij dan van den aanvang der 16de eeuw af een aantal auteurs, meerendeels
rectoren van Latijnsche scholen, bezig met het dichten van Nieuwlatijnsche ernstige
of komische stukken met de bovengennoemde dubbele strekking. ELIGIUS EUCHARIUS
(GILLIS HOECKAERT), dien wij vroeger als bewonderaar van ANNA BYNS leerden
kennen, opent in 1511 de rij met zijne Grisellis, naar het schijnt, eene bewerking van
PETRARCA'S Latijnsche novelle. Daarna volgen tal van andere stukken van
onderscheidene auteurs onder wie de reeds genoemde GNAPHEÜS en vooral
MACROPEDIUS een eerste plaats innemen.
Het is opmerkelijk, hoe - anders dan bij de vroeger vermelde Nieuwlatijnsche
lyriek tegenover de Dietsche - deze Nieuwlatijnsche dramatiek ons telkens herinnert
aan het gelijk-
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tijdige ernstige of komische drama in de volkstaal. Een verschil dat ten deele
misschien verklaard moet worden uit het verschil van publiek: de Nieuwlatijnsche
lyriek richtte zich uitsluitend tot Latijnkundige lezers; onder het publiek van
toeschouwers en hoorders dat bij de vertooning der schooldrama's aanwezig was,
zullen er waarschijnlijk vrij wat zijn geweest, die geen of weinig Latijn verstonden
en moesten afgaan vooral op hetgeen hun vertoond werd; voor hen was verband met
het hun bekende drama in de volkstaal wenschelijk10). Ook de redenen die de schrijvers
bewogen tot het dichten dezer twee soorten van poëzie zullen verschild hebben: in
de lyriek kwam het er vooral op aan, de Ouden te evenaren, het hun na te doen; was
die nabootsing of navolging gelukt, dan had men het wit getroffen; doch de dramaticus
wilde vooral zijne acteurs stichten of leeren; om daartoe te komen, moest hij wel de
wegen volgen die het drama in de volkstaal bewandelde.
Het vereenigen van ettelijke ver uiteenliggende deelen der bijbelsche geschiedenis
door een gemeenschappelijk gronddenkbeeld, zooals wij dat b.v. in MACROPEDIUS'
Adamus (1552) zien, herinnert ons het ontbreken der eenheden van plaats en tijd, dat
wij in de mysterie-spelen hebben opgemerkt11). In den Soter Gloriosus (ao. 1563) van
FRANCISCUS GOETHALS worden Jezus' opstanding en Hemelvaart behandeld. De
Christus Xylonicus (ao. 1531) van NICOLAUS BARPTHOLOMAEUS staat op den bodem
van het oude kerkelijk drama.
Bijbelsche spelen, zooals wij er vroeger hebben leeren kennen, zij het dan ook
hier vermengd met allerlei klassieke elementen, zijn MACROPEDIUS' Lazarus mendicus
(ao. 1541), een uitvoerige dramatizeering van Lucas' Evangelie, 16; Jezus Scholasticus
(ao. 1556) van denzelfde; Moscholatria (ao. 1559) van LEVINUS PONTANUS , dat de
aanbidding van het gouden kalf tot inhoud heeft; Joseph (ao. 1535) van CORNELIUS
CROCUS, dat Sephira's
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aanslag op Jozef, zijne gevangenschap en verheffing behandelt. In dat laatste stuk
komt zelfs, evenals in sommige Nederlandsche stukken van dien tijd, een ‘wachter’
voor die op den hoorn blaast en daarna zijn wachterlied zingt.
Heiligenspelen zijn de Laurentius, Catharina en Lambertius (ao. 1556) van den
Luikenaar HOLONIUS; men zou er den Joseph van CROCUS in zóóver toe kunnen
rekenen, dat dit stuk door den auteur bestemd was om te dienen bij een heiligenfeest,
waar de comedies van PLAUTUS en TERENTIUS niet pasten.
Het zinnespel treffen wij hier meer dan eens aan, hoe ook ‘op ziju antijcx’ uitgedost.
In GNAPHEÜS Hypocrisis (ao. 1544) b.v. stelt Psyche ‘de ziel van den zondigen
mensch’ voor, ‘die vooral misbruik maakt van zijne kennis’; Cupido, haar echtgenoot,
van wien zij ten slotte scheidt, wijst de booze hartstochten en gebreken van de ziel
aan.’ In de Samarites (1539) van PETRUS PAPAEUS stelt de hoofdpersoon Aegio den
Mensch voor; zijn leermeester Eubulus is de Rede, zijn aangenomen vader Megadorus:
God; de olie van den Samaritaan: de Heilige Geest. In Livinus Brechtanus' Euripus
(1549) treden slechts allegorische personages op; de Miles Christianus (1565) van
Laurimannus is er vol van. De vroeger behandelde moraliteit Elckerlyc, door
ISCHYRIUS in het Latijn vertaald en met Homulus betiteld, werd door MACROPEDIUS
omgewerkt tot een nieuw stuk onder den naam Hecastus (1539). De komische
duivelsrollen die wij deel zagen uitmaken van het ernstige drama in de volkstaal,
ontbreken ook in het Nieuwlatijnsch drama niet.
De wijze waarop in MACROPEDIUS' Rebelles (1535) de beide duivels Lorcoballus
en Marcolappus telkens te voorschijn springen, schelden en twisten, herinnert ten
duidelijkste aan de rollen b.v. van Sondich Becoren en Belet van Deughden in het
Sacrament van der Nieuwervaart of aan die van Baalberith en
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Leviathan in het Spel van Sint Trudo. Ook in den Asotus maakte MACROPEDIUS
gebruik van ‘duvelrye’12).
Die komische rollen brengen ons tot de Nieuwlatijnsche blijspelen of kluchten,
waarin wij eveneens het verband met het drama in de volkstaal kunnen opmerken.
De inhoudsopgave van een paar dier kluchten reeds zal dat toonen. In de Clericus
eques (1534) van JOHANNES PLACENTIUS, in proza geschreven, vraagt een vrouw
aan een armen ‘clerc’ van waar hij komt. Zijn antwoord: ‘van Parijs’ wordt door haar
verstaan als ‘van het Paradijs’. De vrouw vraagt of haar gestorven man daar rondloopt,
naakt, zooals hij begraven is; op het bevestigend antwoord geeft zij den ‘clerc’ kleeren
en geld mee om die aan haar man te brengen. Ook de verdere loop van het stukje:
de ‘clerc’ achtervolgd door een boer te paard, den tegenwoordigen echtgenoot der
vrouw, is geheel in den geest der kluchten in de volkstaal. Dat geldt evenzeer van
een andere klucht in proza, Pisander bombylius (1540) van ARNOLDUS MADIRUS en
vooral van de blijspelen van MACROPEDIUS13). In zijne Aluta (1535) wordt een
Bunschoter boerin, met kippen ter markt gegaan, door een paar gauwdieven bedrogen,
dronken gemaakt en uitgeschud; uit haar roes ontwaakt, herkent zij zich zelve
ternauwernood; thuis gekomen jaagt zij haar man en haar zoontje schrik aan door
haar gerevel; een priester moet komen om den duivel te bezweren die in haar schijnt
gevaren.
In MACROPEDIUS' Andrisca zien wij een boer die zijne vrouw, om haar tot rede te
brengen, eerst geeselt, daarna de open plekken met zout inwrijft en haar ten slotte in
een paardehuid stopt; een motief dat wij ook in kluchten in de volkstaal aantreffen,
o.a. in de later te behandelen klucht van Moorkens-vel. De naam Al-uta schijnt wel
door MARCOPEDIUS gevormd te zijn naar dien van Reyn-uut, dien wij nog als den
patroon der Orde van ‘Aernouts arme broederen’ zullen leeren kennen.
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Deze vroeger door ons vermelde ‘Orde der rabouwen' was ook aan de humanisten
blijkbaar niet onbekend. De beide gauwdieven die Aluta bedriegen, doen ondanks
hunne Latijnsche namen: Spermologus en Harpax aan Aernouts broederen denken;
MACROPEDIUS zelf heeft dat ongetwijfeld ook bedoeld, toen hij hen door een ‘net’
(rete) als ‘netteboeven’ kenschetste14). De wijze waarop in GNAPHEÜS Acolastus de
beide tafelschuimers over hun ‘ordo’ en de ‘plebiscita ordinis’ spreken, is een trek
van denzelfden aard, al verwijst GNAPHEÜS hier naar den Terentiaanschen Gnatho15).
Den zot, dien wij in het Dietsche zinnespel meer dan eens zagen optreden, vinden
wij terug in de prologen van MACROPEDIUS' Rebelles en Aluta.
Anders dan de Nieuwlatijnsche lyrische dichters - SECUNDUS en een paar anderen
uitgezonderd - hebben de dramatici wel iets te zeggen; evenals het drama in de
volkstaal volgt ook het Nieuwlatijnsche drama doorgaans niet de boeken maar het
leven, zij het dan ook in antieke vormen.
Er is, naar het schijnt, onder deze drama's vrij wat middelmatigs, maar ook veel
verdienstelijks. In den Acolastus van GNAPHEÜS paarde zich reeds eenige kunst van
karakteristiek en levensuitbeelding aan levendigheid en natuurlijkheid van
voorstelling. Wie MACROPEDIUS' Hecastus vergelijkt met Elckerlyc of met Homulus,
zal zien, dat de Utrechtsche rector volheid van leven heeft gebracht in zijn ietwat
schraal voorbeeld en dat hij op gelukkige wijze het indrukwekkende der stof heeft
weten te verhoogen. Hoe zien wij het leven van dien tijd in MACROPEDIUS' comediën
en met welk een talent is het afgebeeld. Er zijn tal van aardige tooneelen of
dramatische motieven in zijne stukken aan te wijzen. In de Aluta b.v.: het aanprijzen
der koopwaar en het loven en bieden der twee ‘netteboeven’, Aluta revelend in
dronkenschap, het boerenzoontje bang voor den boezeman, de duivelbezwering door
den pastoor. In den Petriscus eene
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strafoefening op school, de komst van den rector voor het huis waar de weerbarstige
scholieren zich verborgen houden, het spannen van een touw over de straat om de
voorbijgangers te doen vallen16). In de Rebelles het hazardspel der jongens op school,
een herbergtooneeltje (evenals in den Acolastus), een verhoor van jeugdige boeven
door den rechter en de toebereidselen tot eene terechtstelling.
Tegenover deze en andere Latijnsche tooneelstukken die ons het bijbelsch en het
heiligenspel, het zinnespel en de klucht toonen in vormen, ontleend aan het klassieke
drama, vinden wij ettelijke Dietsche welke niet hun vorm maar hun inhoud geborgd
hebben bij de Oudheid: klassieke stoffen, naar nationalen trant verwerkt in de
volkstaal.
Die tooneelstukken eischen nu onze aandacht.
Tot ons zijn gekomen: een spel van Pyramus en Thisbe dat waarschijnlijk in het
eerste kwart der 16de eeuw door de Amsterdamsche Kamer ‘de Eglantier’ is vertoond;
een Mey-spel amoreus, daer Pluto Proserpina ontscaect, te Gent geschreven, in 1519
te Dendermonde voor het eerst gespeeld, dat wij slechts uit eene inhoudsopgave
kennen; een stuk, getiteld Hue Mars en Venus tsaemen bueleerden, gedicht door
zekeren SMEECKEN en tot ons gekomen in een afschrift van 1551; een spel van sinne
van Ckaron de helsche Schippere van 1551; Van Eneas ende Dido in 1552 gedicht
door DE MOL; uit hetzelfde jaar dagteekent eindelijk een spel van Narcissus ende
Echo, het werk van COLYN KEYAERT, ook ‘den amorösen Colyn’ genoemd.17).
Voorzoover wij kunnen nagaan, heeft de auteur van Pyramus en Thisbe geput uit
OVIDIUS' Metamorphosen, die van Eneas en Dido utt de Aeneïs en is het stuk van
Charon eene omwerking van den gelijknamigen dialoog van LUCIANUS18). De overige
stukken kunnen eveneens aan de Metamorphosen
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zijn ontleend of aan klassieke handboeken zooals HERMANNUS TORRENTINUS er in
1535 een had uitgegeven19).
Doch gewichtiger dan de vraag naar de bronnen dezer spelen, is de vraag, wat de
auteurs van het ontleende hebben gemaakt.
Bij een beschouwing der gezamenlijke stukken vertoonen zich eenige derzelfde
karaktertrekken die wij ook in de bovenbehandelde vertalingen hebben opgemerkt.
Ook den auteurs van deze stukken is het vooral te doen om de zedelijke strekking,
dus om de bekende verhalen der Oudheid ‘moralijck’ te ‘exponeren’. In den proloog
van Eneas en Dido laten een paar personages: Ongeleerd Begrijpen*) en Onwetend
*)
Schimpen zich minachtend uit over de ‘ijdel poeterije’ die hier wordt vertoond;
berispen.
maar ‘een staetelijck man’, lid der Antwerpsche Kamer de Goudsbloem, toont hun
dat er wel degelijk ernst en stichting in het tooneelstuk is: het waarschuwt immers
tegen onbezonnen hartstochtelijke liefde? De dichter van het spel van Pyramus en
Thisbe verontschuldigt zich aan het slot over zijne ‘poeterije’ op deze wijze:
Al ist poeterije, dat wij hier uijten,
t'Is deucht, daer salicheijt uijt mach groeijen.

Aan het slot van het eerste spel van Eneas en Dido zegt een allegorisch personage,
Fame van Eeren: ‘Neemt hier uwen spieghele, ghy jonghe persoonen’. In het Spel
van Charon is, evenals in vroeger behandelde stukken, de rol van zedenmeester
opgedragen aan een zot. Nieuloop, op zijn ‘peerdeken’ Clappage gezeten, richt zich
meer dan eens tot jonge meisjes en anderen onder het publiek met vermaningen als:
‘Ou, ghy jonge meyskens! hoordy dat wel?’ of:
Ou, wandelaers! hue is u nu te muede?
Sotkens, sottinnekens, cranck van aerten
De tallen kermissen enz20).
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Wel strookt met deze moralizeerende strekking de geestelijke uitleg dien wij in
sommige dezer spelen vinden. Zoo is b.v. in het spel van Pyramus en Thisbe Pyramus:
Christus; Thisbe: ‘de beminde bruidt der cantijcken’ of ook ‘'s menschen nature’; de
moerbeiboom waar de gelieven samenkomen: ‘des cruysen hout’; de felle leeuwin,
oorzaak van Pyramus' dood, is: de Booze. Zoo mocht dan een der personages, ‘de
Amoreuze’, terecht tot een ander, ‘Poetelyck Geest’, zeggen: ‘declaratije, moralijsatije
is mijn recreatije’. Ook in het spel van Pluto en Proserpina school symboliek, waarvan
de meiboomen van ‘wereldlijke geneugten’ en ‘vijandelijke tempteeringe’ ons een
staaltje geven.
Deze meiboomen, door een aantal goden geplant voor den toren van Proserpina,
toonen ons hoe ook hier het dagelijksch leven van dien tijd zich in dat overgenomen
antieke handhaaft. Evenzeer zien wij dat in eene beraadslaging van Jupiter en
Neptunus, waarbij Pluto eerst moet ‘buiten staan’ en daarna wordt binnengeroepen
- alsof men in een stadhuis der 16de eeuw ware. Onbeschroomder nog dringt de
Vlaamsche maatschappij dier dagen zich op den voorgrond in het spel van Aeneas
en Dido, waar wij een paar ‘zinnekens’ hooren spreken over de ‘looze ranken die t'
Antwerpen op de Beurs geschieden’ door valsche makelaars. En welk een
belangwekkend kijkje in het leven der toenmalige Vlaamsche proletariërs geeft ons
een gesprek in datzelfde stuk tusschen een grondwerker en een metselaar over het
scherpe toezicht van opzichters en schrijvers: als zij maar eene schoft in de week
verzuimen, wordt het hun op hun loon gekort; ‘God weet’, zegt de een, ‘of zij het
niet in hun eigen zak steken’. Morrend onderwerpen zij zich: ‘'t en baet gheen kyven;
wy en hebben maer 't klappen’*).
*)
Uit aesthetisch oogpunt beschouwd, staan deze stukken op hetzelfde peil als
praten.
de vertalingen der antieken die wij hier te voren beschouwden.
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Van de verfijning en veredeling die de Renaissance, middellijk of rechtstreeks,
langzamerhand zou aanbrengen, is hier nog niet veel te bespeuren. Als Juno zich
beklaagt, dat Jupiter ‘zijne liefde buiten de deur plant’, troosten Pallas en Venus haar
met: ‘'t en schaedt niet, al mach hy wat buyten draghen.’ Venus zit zuchtend op Mars
te wachten; ‘hoortse crochen en steenen’ zegt een der zinnekens, ‘dat hijt so lang
maeckt.’ Narcissus antwoordt aan het gezantschap dat hem komt verzoeken, een
vrouw te kiezen: ‘Ick en wilder geene, ghezoden noch ghebraden’. Van den adel en
de verhevenheid die zoo menig antiek kunstenaar in de beelden van goden en
menschen wist te leggen, zien wij hier even weinig als in zoo menige gegraveerde
of geschilderde antieke voorstelling van de meesters der Nederlandsche Renaissance.
Van de allegorie wordt hier en daar gebruik gemaakt. Nergens op zóó plompe
wijze als in het spel van Narcissus en Echo: om aan te duiden, dat Echo verliefd
wordt op Narcissus, laat de dichter een personage ‘Narcissi Schoonheyt een ander,
‘Het herte van Echo’ genaamd, gevangen nemen. Evenals in vele zinnespelen van
de eerste helft der 16de eeuw, vinden wij ook hier reeksen van gesprekken in eene
sterk verfranschte taal en een snelle wisseling van tooneelen.
Men kan licht begrijpen, dat door de vertooning van tooneelstukken als deze de
belangstelling in de Oudheid is toegenomen onder een publiek met welks smaak zij
strookten. Ook hier oefende het tooneel een krachtige propaganda. Zoo kan het ons
dan ook niet bevreemden, de spelen van zinne die in 1561 te Antwerpen vertoond
werden als bedekt te zien onder een laag van klassicisme: overal vinden wij bekende
fabelen en verhalen der Oudheid, zelfs in het spel eener dorpskamer (die van
Berchem); de vertooningen en ‘poëtelijcke punten’ zijn
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vol regels uit TERENTIUS, OVIDIUS, VIRGILIUS, HORATIUS. Een enkelen keer zien
wij een tooneelschrijver tegen wil en dank aan de Renaissance meedoen.
COLIJN VAN RIJSSELE (dezelfde als de ‘amoreuze’ Colijn?) wilde in zijn Spiegel
der minnen nu eens geen onderwerp aan de Oudheid ontleenen. In een zestal bij
elkander aansluitende batementspelen uit de eerste helft der 16de eeuw heeft hij in
een sterk verfranschte taal de geschiedenis van een ongelukkig paar gelieven, Dierick
den Hollandere en Katherina Sheermertens, behandeld. Met opzet had hij een geval
van minne gekozen dat hier te lande was gebeurd. Wij zien dat in den proloog waar
hij verschillende verhalen der Oudheid noemt als geschikt voor het doel dat hij
beoogt: jeugdige minnaars leeren en waarschuwen. Hij verwerpt die verhalen echter.
Waarom? Omdat zij voortkomen ‘ut ouder Poeterijen’. Het gevoel van eigenwaarde
dat zich langzamerhand onder ons volk ging ontwikkelen, kantte zich tegen dien
eerbied voor een paar volken uit een ver verleden en openbaart zich in de vraag:
Soude hier te lande niet moghen gheschien
Het ghene dat der edelder minnen aengaet?

Zoo krijgen wij dan een liefdesgeschiedenis tusschen een Middelburgschen
burgerzoon van goeden huize en eene linnen-naaister. Diericks ouders die tegen het
huwelijk zijn, bedienen zich van dezelfde kunstgreep als het koningspaar in Floris
en Blancefloer: Dirk wordt naar Dordrecht gezonden om een oom in zijne zaken te
helpen; daar zullen andere meisjes hem het naaistertje wel doen vergeten. Dat gebeurt
echter niet. Dirk wordt ziek van minne. Katherina komt in manskleeren te Dordt,
verneemt dat Dirk haar te min voor zich vindt en keert terug naar Middelburg. Dirk
komt ook terug, nu opnieuw troosteloos. Zoo sleept zich de onbeteekenende handeling
onder
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veel heen en weer gepraat voort. Het opmerkelijke is, dat Saturnus, Phoebus en Venus
den gang der gebeurtenissen te Middelburg en Dordt leiden, al laat Venus haar deel
in de leiding van zaken soms over aan Maria de Hemelkoningin.
Wel sterk moet de aantrekkingskracht der herleefde Oudheid zijn geweest, dat zij
een auteur, die zich kantte tegen haar invloed, ertoe kon brengen eenige goden op
zulk een wijze ten tooneele te voeren. Maar ook, welk een gemis aan samenhang is
er tusschen deze klassicistische elementen en het overige; welk een kloof gaapte er
nog tusschen de antieke beschaving en de literatuur in de volkstaal. Ook in de
hierboven behandelde drama's zien wij die kloof: het klassicisme is er aanwezig naast
het nationale, niet ermee vereenigd; of ook wel: ermee bedekt, niet ervan doortrokken.
Het Nieuwlatijnsche drama, dat inheemsche stof bewerkte in de taal en de vormen
der Oudheid, trachtte die kloof te overbruggen - met een vondertje; alleen wie Latijn
verstonden, mochten erover. Het volk (in den ruimen zin des woords) moest aan
dezen kant blijven. Zoo is het dan wel verklaarbaar, dat de behoefte zich deed
gevoelen om het klassieke drama langs een anderen weg nader te brengen tot het
groote publiek: de vertaling. Aan die behoefte kwam CORNELIS VAN GHISTELE te
gemoet door zijne vertaling van TERENTIUS.
Wij zeiden reeds dat deze vertaling als letterkundig werk hooger staat dan de
overige. De oorzaak van dit verschil is voor een groot deel waarschijnlijk hierin te
zoeken, dat de taak van den vertaler ditmaal niet zoo moeilijk was. Den kunstigen
bouw van LIVIUS' perioden weergeven in een nog ongevormd proza, de hexameters
van VIRGILIUS, OVIDIUS en HORATIUS omsmeden tot Nederlandsche verzen van
dezelfde gedragenheid, moet veel zwaarder zijn geweest dan de losse omgangstaal
van TERENTIUS overbrengen in Nederlandsche, en zijn telkens wis-
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selende jamben en trocheeën op zijde te blijven in de vrije maten van het
rethoryckervers. Heeft VAN GHISTELE ook heel wat meer woorden noodig dan
TERENTIUS, doorgaans is hij er toch in geslaagd zijn voorbeeld op gelukkige wijze
te vertolken; niet het minst gelukkig, waar hij Latijnsche uitdrukkingen of
spreekwijzen vervangt door eigenaardig Brabantsche of Dietsche.
Opmerkelijk is, dat de vertaler voor elk tooneel (‘uytcomst’) een korte
inhoudsopgave plaatst om den lezers het volgen der handeling gemakkelijker te
maken. Blijkbaar rekent VAN GHISTELE erop, dat die handeling voor menigen lezer
te ingewikkeld en niet gemakkelijk te volgen zou zijn. Inderdaad, op het stuk der
dramatische techniek viel voor de Nederlanders der 16de eeuw wel iets van de
klassieken te leeren. Niet alsof in het Dietsche drama vóór de Renaissance kunst
ontbrak, alsof daar geen sprake kon zijn van dramatische techniek. Wij hebben hier
te voren wel iets anders gezien. Naast veel dat nog onontwikkeld en onvolkomen
moet worden genoemd, zagen wij de ontluikende schoonheid der abele spelen; in
stukken als de Eerste Bliscap van Maria, Marieken van Nimwegen, Elckerlijc, in de
kluchten van Nu Noch, van Playerwater en van CORNELIS EVERAERT een geregeld
ontwikkelde handeling en hier meer daar minder kunst van karakteristiek, niet zelden
een levendigen vlotten dialoog. De lyrische intermezzo's in het ernstig drama toonden
ons, dat ook de middeleeuwsche tooneeldichters oog hadden voor de eenheid van
inhoud en vorm.
Maar de psychologische fijnheid en diepte die wij vooral in het Grieksche drama,
in mindere mate ook bij SENECA, bewonderen, waren hier toch ver te zoeken; ook
in de kunst van karakteristiek, in de motiveering, in de schoonheid der uitvoering
kon het middeleeuwsch drama niet met het antieke wedijveren.
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Van invloed, door de klassieke tragedie op het ernstige Dietsche drama geoefend, is
vooreerst nog geen sprake; zij stonden blijkbaar nog te ver van elkander. Anders was
het met het blijspel. Hier kon de invloed der antieken verheffend werken en VAN
GHISTELE'S vertaling was een eerste openbaring van dien invloed. De uitbeelding
van het dagelijksch en huiselijk leven was te onzent tot dusver steeds beschouwd als
kunst van lager orde: het tooneel werd doorgaans opgeslagen onder de lagere standen;
de dichters achtten het niet de moeite waard zich in te spannen; een eenvoudig plan
werd met luchtige hand uitgewerkt; de dichters lieten zich gaan, al leverden zij ook
zoo niet zelden verdienstelijk of mooi werk.
De kunst van TERENTIUS, zooals men die nu in VAN GHISTELE'S vertaling kon
leeren kennen, was van andere orde: hier zag men voor het eerst het dagelijksch en
huiselijk leven beschouwd als een belangrijke dramatische stof, verwerkt tot stukken
van veel grooter omvang dan die der Dietsche sotternieën en kluchten; hier verkeerde
men niet vooral onder den lageren maar onder den gegoeden stand; ook de lagere
klassen waren er vertegenwoordigd, zij het dan ook bij voorkeur door slaven,
koppelaars en lichtekooien; aan den bouw der stukken, aan het knoopen en ontknoopen
van de draden der handeling was veel zorg besteed; het algemeen menschelijke
besloeg hier breeder plaats; hier was een levenswijsheid die onze voorouders nog
moesten leeren.
Zoo was er dus voor onze tooneelschrijvers wel gelegenheid om met deze
uitheemsche kunst hun voordeel te doen. Maar de omstandigheden waren TERENTIUS
en VAN GHISTELE niet gunstig. De onafhankelijkheids-oorlog zou de ontwikkeling
van het nationale blijspel voorloopig belemmeren. Eerst later zullen wij den invloed
van TERENTIUS' kunst weer zien opduiken.

Eindnoten:
7) Het materiaal voor mijne beschouwing van het schooldrama heb ik voor een groot deel te danken
aan Dr. J.A. WORP'S Gesch. v.h. Drama en v.h. Tooneel I, 193 vlgg. Door eigen lectuur heb ik
die kennis aangevuld.
8) Belg. Museum I, 157-8.
9) De vertooning van de Hecyra vond ik vermeld in: Die Bühnenverhältnisse des deutschen
Schuldramas ..... von P. EXPEDITUS SCHMIDT. O.F.M. Berlin. A. DUNCKER 1903. S. 63.
10) Hier en daar komt het Nederlandsch dan ook in deze drama's te voorschijn; vgl. Dr. WORP'S
a.w. I, 209, 212, 218. In het overige Duitschland werden de Latijnsche schooldrama's vertoond
voor den Raad der Stad of ook voor de ouders der leerlingen; de vertooning was daar dus tevens
een soort van openbare les. De vertooners plachten eene belooning te ontvangen van den
stedelijken Raad; die belooningen maakten een deel uit van de schrale bezoldigingen der rectoren.
Ook in deze landen zal het waarschijnlijk zoo geweest zijn. Zie b.v. den post uit de

11)
12)
13)
14)
15)

Cameraarsrekeningen in mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 51. Uitvoerig handelt
over dit alles P. EXP. SCHMIDT in a.w.
Vgl. BOLTE'S Einleitung tot de uitgave van MACROPEDIUS' Rebelles und Aluta (Berlin, Weidm.
Buchh. 1897) S. VII.
Vgl. BOLTE'S a.w.S. XIII en o.a. de tooneelen op bladz. 52 en 63 der Rebelles.
Zie dit alles uitvoeriger behandeld door WORP a.w. bladz. 208.
BOLTE, t.a.p. XVIII.
Vgl. Acolastus (ed. BOLTE) bladz. 22, 27.
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16) Den Petriscus las ik ín de nieuwe uitgave door Dr. J. HARTELUST (achter zijn Proefschrift: De
dictione Georgii Macropedii ..... Trajecti ad Rhenum MCMII.
17) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de I, 258 vlgg. en de daar genoemde werken. Over het
plagiaat van HOUWAERT (I, 264) zou ik nu oordeelen in den geest van VAN VEERDEGHEM en
DE VREESE (Vgl. Tijdschrift v.N.T. en L. XII, 202, 206). Het spel van Charon is in 1896
uitgegeven door Dr. W. DE VREESE (Antwerpen, L. DE LA MONTAGNE). Over de bron van het
spel van Eneas en Dido vgl. Dr. WORP in Tijdschr. v. N.T. en L. XX, 27.
18) Is het laatste stuk misschien niet rechtstreeks aan LUCIANUS' dialoog ontleend, maar aan de
Spaansche bewerking daarvan: Dialogo de Mercurio y Caron van JUAN DE VALDEZ? Vgl. over
dat stuk Etudes sur l'Espagne par A. MOREL-FATIO, 1e serie, p. 165 en Z.f. vergl. Lit. Gesch.
N.F. XIII, 429.
19) Elucidarius Poeticus, continens Historias poeticas, fabulas, insulas etc. collectore HERMANNO
TORRENTINO, Antwerpiae 1535.
20) Vgl. vs. 451 vlgg., 477 vlgg., 615 vlgg., 673 vlgg.
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Strooming en Tegenstrooming.
Nu wij de Renaissance te onzent eenigermate hebben leeren kennen in haar wezen
en een paar der voorname wegen welke zij volgde, komen wij tot de vraag: wat blijkt
ons omtrent den invloed, door haar vermoedelijk op de bewoners dezer landen
geoefend? Vermoedelijk, want bewijzen zal vooral hier slechts zelden mogelijk zijn.
Zoo kunnen wij, doch niet zonder grond, vermoeden, dat de vollediger
kennismaking en de inniger vertrouwdheid met het leven en het wezen van Grieken
en Romeinen een sterken invloed moet hebben gehad op de geestes- en
gemoedsontwikkeling der toenmalige Nederlanders. De bewoners dezer landen waren
een nog jong volk, stonden in den aanvang hunner ontwikkeling - de Grieken en
Romeinen hadden de gansche baan hunner ontwikkeling doorloopen; van de
oorspronkelijke ruwheid en de gezonde kracht van een staat in zijne opkomst waren
zij tot den vollen bloei der beschaving gekomen; de overbeschaving had hen tot
verslapping gebracht en deze tot achteruitgang die geëindigd was in verdorvenheid
en ondergang. De kring van hun geestelijk leven was ruimer dan die van eenig
toenmaals bekend volk: daarin was plaats voor de bespiegeling en voor de practijk
des levens, voor oprecht geloof en zoekend scepticisme, voor het heldhaftige en voor
het nuchtere. Vele kunsten en wetenschappen hadden zij beoefend; in sommige
kunsten hadden zij het hoogste geleverd wat de menschheid tot dusverre heeft
aanschouwd; in beide werden zij de leermeesters der nieuwere volken.
De kennismaking moest vanzelf leiden tot vergelijking van het eigen wezen met
het wezen dier beide oude volken; moest de oogen der Nederlanders openen voor
veel wat de ouden bezaten, wat zij zelve misten en welks bezit hun begeerlijk
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scheen. Voor het gebrekkige en min wenschelijke in de antieke beschaving hadden
zij vooreerst weinig oog; onvoldoende kennis der Oudheid liet veel onvolmaakts of
leelijks in de schaduw, dwepende bewondering achtte de vlekken gering waar zooveel
schitterde. Wat al voorbeelden van vaderlandsliefde en liefde tot het gemeenebest,
van heldenmoed en toewijding, van burgerplicht en burgerdeugd bij die oude volken
onder wie de heroëndienst den afstand tusschen mensch en god minder groot maakte:
het kleine Griekenland in zijn strijd tegen het overmachtig Perzië; de grootsche
veroveringstochten der Romeinen; daden als die van Leonidas bij Thermopylae,
Horatius Cocles op de brug over den Tiber, Mucius Scaevola vóór Porsenna, Curtius
te paard in de kloof op het Forum springend; karakters als die van Miltiades, Aristides,
Socrates, van Cincinnatus, Regulus, Brutus, Cato - waar moet men eindigen?
Dat ten minste sommige Nederlanders van dien tijd zich wel bewust zijn geweest
van den invloed, door zulke daden en karakters geoefend, zal men voor waarschijnlijk
houden, indien men rekening houdt met een vingerwijzing in den titel der vertaling
van LIVIUS. De vertaler zegt daar van de ‘Roemsche historie oft Gesten’: ‘waer ut
niet alleene weereltlike staten tot vromicheyt ende ridderlike manlike feyten beweget
ende gedrongen, maer oock alle andere staten tot grooter recreatien ende ghenuechten
des herten ghetrocken sullen worden.’ De Oudheid zette hier het werk van het
ridderwezen voort, daar zij den zin voor het heroïeke ontwikkelde; echter met dit
verschil, dat nu over het gansche volk zich ging verbreiden wat vroeger hoofdzakelijk
tot één stand beperkt bleef en dat voor de toewijding aan de ridder-idealen hier de
toewijding aan het gemeenebest gevonden werd.
Een deel van de levenswijsheid der Ouden was ook vroeger
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tot de burgerij gebracht in de geschriften der leerdichters; nu kon men ze zelf vinden
in de vertaalde werken of ze hooren verkondigen op het tooneel. Het drama uit den
tijd der Renaissance, het Dietsche zoowel als het Latijnsche, verrijkte de
menschenkennis van het publiek; niet voor niets werd de Mensch tot hoofdpersoon
van zoo menig zinnespel gemaakt.
Dat ook de wordende mensch, dat het opvoedings-vraagstuk binnen den werkkring
der Renaissance was getrokken, hebben wij in een vorig deel van dit werk gezien.
Uit die paedaegogische neigingen der 16de eeuw moet men den bloei van het
Latijnsche schooldrama zeker voor een groot deel verklaren. Niemand minder dan
LUTHER had die vertooningen aangeprezen ter wille van de oefening in het Latijn en
om hare opbouwende zedelijke kracht. Waarschijnlijk zal zijn woord hier te lande
niet zonder invloed zijn gebleven. In allen gevalle zien wij ook hier de wegen van
Hervorming en Renaissance samenkomen.
Vaardigheid in het gebruik van het Latijn en zedelijke vorming waren niet de
eenige dingen, die het schooldrama beoogde. De jongens moesten door die
vertooningen ook duidelijk en goed leeren spreken, gepaste gebaren maken,
vrijmoedig optreden in het openbaar; altemaal zaken die hun later als burgers van
den staat zouden te pas komen.
Datzelfde streven naar veredeling en verfijning der beschaafde omgangsvormen
vinden wij in een opvoedkundig werkje van ERASMUS: De civilitate morum puerilium,
dat in 1530 te Bazel het licht zag. Wij vinden hier allerlei voorschriften omtrent de
wijze waarop jongens zich in gezelschap hadden te gedragen: hoe zij hun neus moeten
snuiten, hoesten, niezen, lachen (alleen domooren zeggen: ik stik, barst van het
lachen); voorschriften over de houding van handen en armen, over het zitten, staan,
eten, drinken, voorsnijden, de kleeding, niet zelden met verwijzing naar Franschen
en Engelschen.
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Geheel nieuw was dat alles niet. Immers, in 1496 had een dergelijk manierenboekje
in de volkstaal het licht gezien21). Doch dat werkje handelde slechts over de wijze
waarop men zich aan tafel moest gedragen; het vangt aan met het onontbeerlijke van
het tafelgebed en eindigt met een stichtelijke toespraak.
Tegen dit streven van het Humanisme naar verfijning der uiterlijke vormen zal
wel niemand bezwaar hebben gehad. Doch al vonden Renaissance en Humanisme
op vele punten gereeden ingang, niet ieder die met deze strooming in aanraking
kwam, liet er zich op afdrijven.
Reeds toen de studia humanitatis zich in deze landen begonnen te vertoonen, hadden
HENDRIK MANDE en anderen er tegen gewaarschuwd, als gevaarlijk voor het
Christelijk geloof22).
Hoe de monniken zich kantten tegen ERASMUS en zijne vrienden, hebben wij
gezien. Die tegenstand, gevoerd uit naam van het Christendom, bleef ook in het
vervolg der 16de eeuw voortduren. Vrees voor den verkeerden invloed der klassieke
poëzie zien wij in een verordening voor de Stadsscholen te Amsterdam van het jaar
1521. Daarin wordt den onderwijzers gelast: ‘de jonghen te leeren poetriam Christi
et Pauli et aliorum apostolorum, voir alle droomen ende fickmenten*) der poëten,
*)
quae magis expedit oblivisci quam discere’. Telkens zien wij een auteur zich
verzinsels.
verontschuldigen, wanneer hij een of ander klassiek werk bij het publiek wil inleiden
of ook wel midden in dergelijk werk, waar hij vreest voor verwijt of misverstand.
TORRENTINUS, de samensteller van den bovengenoemden Elucidarius Poëticus
verzoekt zijne lezers hem niet te laken, omdat hij zich met ‘fabelen’ bezig houdt.
Daar hij er bij voegt, dat de zaak der poëzie reeds vroeger door velen verdedigd is,
mogen wij aannemen dat zij vóór 1535 reeds vrij wat aan-
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vallen had doorstaan. In de voorrede van de vertaling der Aeneïs lezen wij: ‘Daarom,
beminde leser, leest dit boecxken met verstande, u niet stootende aen der Heydenen
ceremonien, ghi en sulter niet dan duecht en wijsheyt in bevinden.’ Ook worden de
lezers gewaarschuwd, VIRGILIUS' geschriften niet te verachten op grond dat hij ‘een
Heydens meester’ was. Bedenkt, zegt de vertaler, dat alle heidensche philosophen
en poëten mannen van groote wijsheid en verstand zijn geweest, al hebben zij Christus
niet gekend. Ook GUILLIAUME BORLUUT acht het noodig zich te verontschuldigen
over zijne bewerking der Metamorphosen: ‘Dat en es gheen schande den geest met
lichte boucxkens en poëterye te verlichten.’ De wijze Cato had het immers ook wel
gedaan.
In een door ‘de Egelantier’ op het Landjuweel te Rotterdam (1561) vertoond
zinnespel drijven ‘Eighen Wille’ en ‘Wangheloof’ den spot met de klassieke
godenkraam:
E.W.
Sy durven die Heydenen gheen meer goden gheven,
Wy hebben daer meer dan ghenoech versiert*):
Pan hebben wy die boeren achter den ploech bestiert;
Wie hem tot const wil vol excellentie spoen,
Moet Mercurius groote assistentie doen;
Die Mars als een godt goet in memorie hechten,
Sal inden strijt altijt victorie vechten.
Dus connen wy ons cluchten telcker ste baren*).

*)

verzonnen.

*)

openbaren, aanrichten.

W.
Dats waer: wilt daer yemandt deur die wilde ze varen,
Die moet Neptunum neerstich aenbeden seer jent
En Aeolum, opdat hy tallen steden behent
Die wint recht van achter int seyl waeyen doet.

Maar nergens zien wij het oude zoo duidelijk en zoo scherp tegenover het nieuwe
als in de refereinen van ANNA BYNS.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

113
Reeds de wijze waarop zij een woord van ‘Seneca plaeysandt’ als ‘stock’ gebruikt,
toont ons, hoe zij naar middeleeuwschen trant de oudheid als voorraadschuur van
zedelijke voorschriften beschouwt. Vaker echter hooren wij haar, ook hier op haar
post, hare geloofsgenooten vermanen of uitvaren tegen de nieuwe beweging. Zij richt
zich tot de doctoren in de ‘theologije’ die hun plicht niet doen: gij behoordet de
ketterij te weerstaan en met het oog daarop de Heilige Schrift te bestudeeren, maar
..... ghij let meer op ander fantasië
Op poetrie en philosophië

Evenals Christus zijne discipelen uitzond, zoo zendt Satan tegenwoordig de zijne
uit, die zich vermeten de Heilige Schrift uit te leggen naar hun inzicht. Wie zijn het?
Ongeleerde buffels, ‘Griecxsche poëten’, weggeloopen monniken. Ook in de
Renaissance der beeldende kunsten ziet zij een gevaar voor het rechte geloof. De
studie van het naakt menschelijk lichaam was onder den invloed der antieke kunst
in zwang gekomen; vooral de antieke beeldhouwkunst toonde den mensch
vergoddelijkt en den god in naakte menschelijkheid. Voor de beelden van Jezus,
Maria en de heiligen zag ANNA die van Venus en Cupido, van Lucretia en anderen
komen; altemaal ‘naecte liên, boeverye’ die slechts tot onkuischheid kon verwekken23).
Welk een scherpte en ruimte van blik toont ANNA BYNS ook hier! Met een, door
liefde voor het rechte geloof gescherpt, instinct heeft zij ingezien, dat dit alles:
Grieksche poëzie en antieke philosophie, naakte beelden, personages uit de
Romeinsche oudheid, heidensche goden - één was, één gevaarlijke stroom waarop
Petrus' scheepje gevaar liep.
Overigens was, zooals wij reeds zagen, ANNA BYNS niet de eenige die inzag dat
het Heidendom gevaarlijk zou kunnen
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worden voor het Christendom; doch niet allen kantten zich daarom tegen de nieuwe
beweging. Sommigen trachtten de strijdige elementen te vereenigen; doorgaans echter
brachten zij het niet verder dan tot een smakeloos naast elkander plaatsen of
vermengen. Wij zagen hierboven, dat COLIJN VAN RIJSSELE beurtelings aan Venus
en de Heilige Maagd de leiding der gebeurtenissen in zijn Spiegel der Minnen
toevertrouwt. In het spel van Mars en Venus hooren wij Mars zeggen:
de enghelen der hemelen ghebenedijt
sijn nu verblijt in ons versaemen

In het spel van zinnen, dat de Leuvensche kamer De Roos in 1561 op het Landjuweel
te Antwerpen vertoonde, wordt Jezus bij den Romeinschen god Janus vergeleken en
gesproken over ‘den gheestelijcken Janus Christus verheven’.
Beter kans op eene vereeniging van Heidendom en Christendom bood de
wijsbegeerte. Gezwegen nog van het Neo-Platonisme, van zijn verhouding tot de
middeleeuwsche mystiek en tot het Christendom in 't algemeen, bood vooral de leer
der Stoa menig punt van overeenkomst met de Christelijke leer. Wij zullen dan ook
zien, hoe krachtig zich de invloed der Stoa in de tweede helft der 16de eeuw doet
gelden.
Doch sterker misschien dan in eenig ander deel der beschaving van den nieuweren
tijd vertoont zich de invloed der Renaissance in de kunst.
Rechtstreekschen invloed oefende de kunst der Oudheid door middel van
vertalingen en navolgingen; middellijk was haar invloed waar zij de aandacht ook
van deze volken vestigde op de theorie der kunst, zooals die met name door de
Romeinen was beoefend.
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JAN BOENDALE'S voorbeeld was in de 15de eeuw door geen ander gevolgd; de
merkwaardige verhandeling over dichters en dichtkunst in zijn Lekenspiegel bleef
eenig in haar soort. De Casteleyn's Konst van Rhetoriken waarover wij in een volgend
hoofdstuk zullen spreken, stond buiten de nieuwe beweging der geesten. Iets van dat
nieuwe vinden wij in een paar geschriften uit dit tijdvak. In den titel van het eerste,
een leerboekje over de theorie der literaire kunst, zien wij nog iets van het oude in
het nieuwe doorschemeren. Dat geschrift, door den Westvlaming JAN VAN MUSSEM
uit het Latijn vertaald, toont in het eerste deel van zijn titel: Rhetorica. Die Edele
Const van Welsegghen nog het oude. Wanneer wij daarop echter zien volgen:
‘Ghenomen uyt de oude verma(e)rtste Rhetorisienen ende Orateuren, als CICERO,
QUINTILIANUS ende meer andere’, dan kunnen wij reeds vermoeden uit welken hoek
de wind hier zal waaien. CICERO immers en vooral QUINTILIANUS hadden de leer
van den stijl tot in kleine bijzonderheden bestudeerd en met talent uiteengezet. Wij
vinden hier dan ook inventie, dispositie, elocutie, memorie en pronunciatie
achtereenvolgens op beknopte heldere wijze behandeld en met welgekozen
voorbeelden toegelicht. Hier vinden wij een staaltje van proza dat, naar des vertalers
meening, invloed ten goede kon hebben op het Dietsch proza, al kon het Dietsch
proza van vroegeren tijd op heel wat schooners wijzen; daar een waarschuwing tegen
het gebruik van ongepaste epitheta en tegen wansmaak in het algemeen. Dien
wansmaak vindt men volgens den samensteller vooral bij de ‘Dichters, die men meer
uyt misverstant dan anders Rhetorisienen noemt.’ Zoo lezen wij b.v.: ‘God weet hoe
dicwils sij laten de beste woorden ende spreucken varen ende nemen de snootste, of
dat noch arger is: sij versieren ende lappen daer vreemde woorden ende spreucken
an niet ter sake dienende, so ic t'anderen
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tijden van een wonderlijc Rhetorisien gehoort heb, de welcke in een lof van Maria
bij brochte dese woorden: Maria Gods moeder coleurich || Vercoren bij Gods gratie
lazeurich. In een ander plaatse ..... smaect (seyde hij) Gods amandelen. Hoe soud
men mogen onbequamer woorden uytspreken, als een ootmoedige maget so seer
gecoluert te maken? of van Gods gracie te seggen datse blaeu is ende hem met
amandelen of dier ghelijcke saken te gaen becommeren?’
Elders lezen wij: ‘Men moet wachten met gesochte woorden al te verdrietelijke
te spreken, als die sonder verstant ende bescheydenheyt*) bet dan wel doen willen.
*)
oordeel.
Exempel: Mijn liefken die heeft een inghelijcke*) faconde || Haer woordekens
*)
*)
als van de engelen.
vloeyen, al quamense uyt gods monde. Met dit gebrek zijn alle ongheleerde
*)
Rhetorisienen seer besmedt, dewelcke als sij een sake statelijc verhalen willen,
als.
sij gebruycken onbequame opgheblasen woorden ende redenen sonder eenich
verstant.’
Dat een leerboek als dit wel in den smaak viel ten minste van sommige rederijkers
dier dagen, blijkt uit een ‘esbatement van musycke ende rhetorycke’ van hetzelfde
jaar (1553) waarin breedvoerig wordt gesproken van inventio, dispositio, elocutio,
tropen, en figuren naar aanleiding van zeker leerboek, dat aan ‘Sinlijcke Jonckheyt’
geschonken wordt door ‘Wijse Beledinge’:
Wij sullen u dit proper buecxken schincken,
groot van döchden, in dade crachtich.
.................
't buecxken vanden voirgaende regelen,
in drie tractaetkens gedeelt so wettelijc
waer af deerste leert spreecken nettelijc
alle redenen in elcx aenschijne.

Natuurlijk hebben deze leerboeken over kunst geen enkelen bewoner dezer landen
tot kunstenaar gemaakt. Hoe zou een
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leerboek dat ooit doen? Licht echter kan het de achting voor de literaire kunst te
onzent eenigermate hebben verhoogd en de aandacht der lezers gevestigd op de
klassieke kunst. Toont het werkje zelf ook weinig zelfstandigs, in de geschiedenis
onzer letterkunde is het belangrijk als het vroegste voorbeeld van den invloed, door
de klassieke poëtiek geoefend op de literaire ontwikkeling van de bewoners dezer
landen.
Belangrijk is het nog in een ander opzicht.
Uit de wijze waarop de auteur over de ‘ongheleerde Rhetorisienen’ spreekt, blijkt
wel dat hij zich zelven boven hen rekent. Zoo zegt hij ook in de Voorrede: ‘Niet dat
ic hier spreken wil van die ongeleerde Rhetorijcke, dat is die ongeschikte dichtinge,
die men nu dagelijx in Nederlandt seer gebruyct, 'twelcke altijts en in alle spraken
wel een seer genoechlijke konst geweest is. Nochtans van den ongeleerden Dichters
dickwils schandelijcken misbruyct: meynende Rhetorijcke te wesen een onverstandele
rijminge, oft een Const van Veel-seggen ende niet van Wel-seggen.’
Een tegenhanger van deze uiting over de ‘ongeleerde poëten’ vinden wij in de
voorberichten van VAN GHISTELE'S vertaling van TERENTIUS en van die der Aeneïs.
In het eerstgenoemde wordt tot den lezer deze vraag gericht: ‘Ist niet beter, dat de
slechte*) menschen in ons ghemeyn sprake de gheleerde Poëten lesen moghen, dan
*)
dat si haer met Ulespieghels beuselen oft met soedanighen boeverye
eenvoudig.
*)
veronleghende zijn?’ In het tweede lezen wij: ‘Ende want menich mensche anders
*)
niet en weet dan dat VERGILIUS de Poëte de ghene was daer over langhe jaren
zich bezig houden.
buesel boecxkens af gheprint sijn, te wetene van VIRGILIUS die inde mande hinck,
dwelck een Toovenaer binnen Roomen was, maer niet VERGILIUS MARO de Poëet,
daer om sal ick u een weynich verhalen van syn leven en manieren soo veel gheleerde
van hem in diverse boeken beschreven hebben.’
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Belangrijk noem ik deze uitingen, omdat zij ons toonen dat er scheiding gaat komen
in de groote menigte der, tot dusver in hoofdzaak eensvoelende en eensdenkende,
Rhetoryckers: zij, die onder den invloed der Renaissance geraken, gaan zich als
‘geleerde poëten’ verheven voelen boven de overigen. De ‘geleerdheid’ wordt
toetssteen bij het keuren van poëzie. Zoo prijst VAN GHISTELE VIRGILIUS als ‘den
aldergheleersten ende vermaersten Poëet’. Hedendaagsche menschen, die geleerdheid
en poëzie als tegenvoeters beschouwen, zullen zich misschien over de keuze van
zulk een toetssteen verwonderen. Doch men moet niet uit het oog verliezen, dat het
woord ‘geleerdheid’ voor Van GHISTELE en zijne tijdgenooten zoowel wetenschap
als kunst omvatte, evenals dat in de Middeleeuwen het geval was met de ‘vrije
kunsten’ en dat deze zestiend'eeuwers daarbij het oog hadden op de kunsten en
wetenschappen, zooals die zich onder den invloed der herleefde Oudheid hadden
ontwikkeld.
Wij hebben nu gezien, hoe zich de twee groote stroomingen van den nieuweren tijd:
Hervorming en Renaissance vertoonen in een aantal letterkundige werken uit de
eerste helft of het midden der 16de eeuw.
Naast of tegenover die werken zien wij vele andere - CORNELIS EVERAERT heeft
er ons op voorbereid - waarin men van de Hervorming zoo goed als niets en van de
Renaissance maar weinig bemerkt; werken die men dus als ‘het oude’ tegenover ‘het
nieuwe’ zou kunnen stellen of ook betitelen als: de literatuur buiten die stroomingen.

Eindnoten:
21) Zie mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 17 titel en overzicht.
Een uitvoerig overzicht van ERASMUS' werkje in ALWIN SCHULTZ, Deutsches Leben im XIV.
u. XV. Jahrhandert I, 192-199.
22) Vgl. Deel II, bladz. 520-'4.
23) Vgl. Ref. (Vl. Bibl. bladz. 17; BOGAERS-VAN HELTEN bladz. 61, 64, 106, 118, 466.
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De Literatuur buiten de Stroomingen.
Rethorykers en Beroepsdichters.
Hervorming en Renaissance, hoe gewichtig ook voor ons als historische
verschijnselen, besloegen in het leven der gezamenlijke bewoners van deze landen
een betrekkelijk geringe plaats. Wat bemerkte de groote meerderheid der bevolking
van die stroomingen en welken indruk maakten zij op haar? Ja, er werden van tijd
tot tijd en in toenemenden getale ketters vervolgd, gepijnigd, in het openbaar of
heimelijk ter dood gebracht; doch datzelfde gebeurde met zooveel andere misdadigers
of ‘seditieuze’ menschen. En de Renaissance? Aan het groote publiek zal zij zich
slechts geopenbaard hebben in een grooter aantal Latijnsche en Grieksche boeken
in de boekwinkels, in prenten of schilderijen met mythologische naaktheden en ‘op
zijn antycx’ uitgedoste Romeinen, in een paar pilasters hier, een kapiteel daar, in de
vertooning van een of ander schooldrama dat zij maar half of in 't geheel niet begrepen.
Voor deze groote meerderheid kwam er in het huiselijk en maatschappelijk leven
van elken dag weinig verandering, totdat omstreeks het jaar 1566 de ‘troebelen’ een
aanvang nemen. Een afspiegeling van het leven dier meerderheid vinden wij in de
letterkundige werken die wij nu gaan beschouwen. Dat er niet veel verandering
gekomen is, zien wij ook hieruit, dat wij evenals vroeger Rethoryckers en
Beroepsdichters tegenover elkander vinden, zij het ook dat de eerstgenoemden die
tegenstelling eerst nu toonen te beseffen.
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Vrij wat Rethoryckers uit dezen tijd zijn ons bij name bekend, al weten wij in de
meeste gevallen weinig meer van hen dan hun naam en een enkel lied of gedicht.
Noch het karakter noch de schoonheid dier liederen of gedichten kunnen voor ons
een reden zijn, ze hier eenigszins uitvoerig te behandelen. De uitgever van het Devoot
en profitelyck Boecxken deelt ons in de voorrede mede, dat hij sommige der hier
voorkomende liederen had ‘doen dichten’. Wanneer wij nu aan het slot van dezen
bundel een dozijn liederen aantreffen van rijmers waarvan een ons mededeelt dat hij
‘qualijck bi gelde’ is en een ander den schuilnaam ‘Borse sonder ghelt’ voert, dan
zullen wij wel niet mistasten, wanneer wij in hen een paar dergenen vermoeden tot
wie de uitgever zich had gericht. Behalve JORIS HELLEN die ‘qualijck bi gelde’ was,
noemen zich nog LAURYS BAERT, PEETER VAN VUYSTENBERGHE en een paar anderen,
allen waarschijnlijk rethoryckers die ‘Maria ter eeren’, ‘in Christus name’ of voor
geld hunne liederen dichtten. Van een weinig meer beteekenis is ANTONIUS
GHYSELEERS, die, naar het schijnt, tusschen 1505-1518 eenige liederen en andere
gedichten samenstelde. GHYSELEERS wordt gehouden voor den dichter van een paar
liederen over den strijd tusschen Gelre en Oostenrijk, van een hekeldicht tegen de
beambten die tijdens de minderjarigheid van Karel V de bevolking uitzogen, getiteld
Van den lever-eters (1512), van een glossenlied Credo in Deum op den Koning van
Frankrijk (1513) en eene berijming der novelle van Griselde die hij in eene der vier
Dietsche bewerkingen kan gelezen hebben1).
Bij JAN VAN DIEST, in zijn leven facteur van de Violieren te Antwerpen, die
waarschijnlijk vrij wat vóór 1564 Het Leenhof der Ghilden schreef, eene luimig
bedoelde hekeling der ‘gildekens’, behoeven wij niet stil te staan2). Wel bij JAN VAN
DEN DALE. In de eerste plaats omdat hij in zijn tijd een ‘vermaert Retoricien’ was,
die bij een door Philips den Schoone
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uitgeschreven wedstrijd den oppersten prijs won: ‘eenen schoonen gouden rinck met
eenen rijckelijcken Diamant’; en dan omdat zijne ‘compositie’ nog in 1561 te
Antwerpen ‘in grooter estimaciën’ werd gehouden? Ook omdat hij, evenals
GHYSELEERS, door ERASMUS toch eenigszins in de nieuwe beweging geraakt is. In
het handschrift dat GHYSELEERS' gedichten bevat, vindt men ook een afschrift van
ERASMUS' Familiares Orationes met Dietsche vertaling. In VAN DEN DALE'S gedicht
De Stove dat in 1528 werd uitgegeven, hebben wij waarschijnlijk een bewerking van
ERAMUS' Colloquium: ‘Uxor Mempsigamos’. In een badhuis (stove) beluistert de
dichter een gesprek tusschen een paar jonge vrouwen, de eene gelukkig de andere
ongelukkig getrouwd, over het huwelijk: de eene twist en vecht voortdurend met
haar losbandigen dronkaard, de andere is haar lastig zeeschip door zachtheid meester
geworden en weet hare gezellin te overreden het ook op die wijze aanteleggen.
Van ERASMUS' fijnheid en geest is in deze laat-middeneeuwsche
rethorijckers-rijmelarij niets te bespeuren. Geest en vorm zijn hier middeleeuwsch
evenals in een ander gedicht van JAN VAN DEN DALE: de Ure vander Doot dat in
1543 werd gedrukt en later eenige malen herdrukt. Evenals vroeger DE RAMMELEERE
en VAN DER MEULEN hoopte VAN DEN DALE door dit stichtelijk rijmwerk zijne
vroegere ‘dwaesheyt ... van batementen oft refereynen’ goed te maken. In zijn
‘studoor’ gezeten, heeft hij een visioen: hij bevindt zich in een fraai prieel (de ‘fleur
en jeucht’ des levens) tusschen vijf schoone vrouwen (de vijf zinnen) die hem streelen
en onthalen. De lucht betrekt, een zwarte wolk daalt neer, een vreeselijk monster (de
Dood) vertoont zich, dat den dichter komt opeischen. Tevergeefs smeekt hij om
uitstel, het monster wil hem meesleuren, maar een schoone maagd met een kindeken
(Maria en Jezus) weet hem een uur uitstel te verwerven. Hij belijdt zijne zonden,
wekt alle menschen op ‘d'ure
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des doods’ indachtig te zijn, en wil zijn testament maken. Pas heeft hij aangevangen
of het kindeke slaat met een hamertje op een ‘orlogie’ (de door God bepaalde tijd),
ontzet wordt de dichter wakker, ‘aen elck hayr hinck een druppel sweets.’ Of JAN
VAN DEN DALE ook de Stove gerekend heeft onder ‘al de dwaesheyt’ vroeger door
hem gedicht, weten wij niet. Onwaarschijnlijk zou het niet zijn, reeds om den titel,
want de ‘stoven’ hadden een slechten naam en misschien ging de Regeering alleen
op dien titel af, toen zij in 1570 't werkje op den Index plaatste. Maar zeker is de Ure
vanden Doot, naar den vorm (14-regelige coupletten met spreukachtigen slotregel)
gelijk aan de Stove, naar den inhoud nog meer middeleeuwsch.
Geraakt door de nieuwe beweging, doch slechts aan zijn koude kleeren, was ook
de beroemdste rhetorycker van zijn tijd: MATTHYS DE CASTELEYN. In 1485 te
Oudenaarde geboren uit ouders die tot de vrije erfelijke poorterij behoorden, ontving
hij daar ter stede zijne opleiding tot den geestelijken stand. In 1530 vinden wij hem
als apostolisch notaris en diaken der parochiekerk van Pamele (binnen Oudenaarde).
Een groot deel van zijn leven was hij factor der kamer Pax Vobis. Hij stierf in 1550
‘ten grooten leetwesene van allen beminders der edeler conste van rethorijcken’,
zooals in de stedelijke rekeningboeken staat opgeteekend3). Van al zijn tooneelwerk
(36 esbatementen, 38 tafelspelen, 12 ‘staende spelen van zinne’ en 30 wagenspelen)
is slechts één stuk Van Pyramus en Thisbe tot ons gekomen. Voorts bezitten wij nog
van hem een dertigtal Diversche Liedekens en eindelijk een leerboek voor
rethoryckers, getiteld de Const van Rhetoriken, in 1548 door hem samengesteld en
in het jaar van zijn dood uitgegeven. Het tooneelstuk van Pyramus en Thisbe, weinig
meer dan een reeks van dialogen in jammerlijk verfranschte taal bevattend, heeft
weinig te beteekenen. De ‘liedekens’ staan vrij wat hooger; vooral onder
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de minneliedjes is menig bevallig zangerig stukje, dat blijkbaar geboren is uit echte
aandoening van den priester-dichter die naar het schijnt de liefde uit ervaring kende.
Blijven leven is hij in de geschiedenis onzer literatuur vooral door zijne Const van
Rhetoriken.
Den inhoud dezer verhandeling over dichters en dichtkunst kunnen wij samenvatten
als volgt: dichters (rhetorisinen, facteurs) zijn menschen die iets ‘excogiteren en wier
voornaamste bedoeling is: ‘properlick ende eerlick den tijt vergheten’, der menschen
profijt zoeken, hen leeren, verblijden en roeren. Een dichter moet zich ontwikkelen,
‘historiën en Vlaemschegesten’ lezen en ‘poetrye studeeren’. Hij zal wel doen door
een bepaalden ontwikkelingsgang te volgen: eerst balladen, rondeelen en minneliedjes
dichten; dan moeilijker werk ter hand nemen zooals een tafelspeelken of een
esbatement; dan eerst zich wagen aan het zwaarste: een spel van zinne. In zijn werk
moet hij veel schrappen, ook veranderen ‘dat niet net en is’. Geen alledaagsche
woorden gebruiken; ‘statelick’ moeten des dichters woorden zijn. Hij moet zich
toeleggen op het gebruiken van ‘schuym’ (schoone uitdrukkingen), want zooals de
zon den dag en de maan den nacht, ‘alzoo verlicht schuym eene schoone oratie’. Het
gebruik van nietszeggende woorden moet men nalaten, ‘equivoquen’ en ‘rediten’
zijn te ‘verspuwen als slanghen venijn.’ Woorden en uitdrukkingen, door het gebruik
verbasterd, moet men ‘uit zijn beck’ houden. De meeste van deze en andere regels
zijn toegelicht door voorbeelden, voor een deel uit DE CASTELEYN'S vroegere
werkzaamheid afkomstig.
Verder vinden wij tal van voorschriften over de welluidendheid der verzen, want
‘int paien der ooren leit de sciëntie meest’, over voordracht en spel, toon, houding,
gebaren. Van den invloed der Renaissance valt hier niet veel meer te bespeuren dan
bij EVERAERT en zoo menig anderen tijdgenoot: wij
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zien slechts eenigen aanwas van het klassieke element, een dieper ontzag voor een
beschaving en een kunst waarvan men weinig begreep, waarvoor men weinig voelde.
Dat ontzag toont zich in de neiging om allerlei, ook de meest onbeteekenende, dingen
met een klassiek merk te ijken. Dat er iets nieuws in de lucht is, schijnt deze ‘excellent
poëte moderne’ niet beseft te hebben. En indien al, dan heeft hij er geen smaak in
gehad. Wat hij prijst, is het voorbeeld der ouderen: ‘doet ghy ghelijckerwijs dat u
voorders deden’ zegt hij tot de jongeren; ‘maeckt gheen nieu sneden’; ‘elck landt zal
by zijn oude stilen blyven!’ - ziedaar den volbloed-conservatief. Trouwens, ook het
Fransche werkje van JEAN MOLINET L'art de rethoricque waaraan DE CASTELEYN
vrij wat heeft ontleend, behoort tot de poëtiek van vóór de Renaissance4).
Ongetwijfeld is er in menig voorschrift van DE CASTELEYN iets goeds: zich
ontwikkelen door studie en lectuur, streven naar zuivere, edele taal, veel schrappen
- dat doet nog elk kunstenaar, al behoeft hij het niet uit een boekje te leeren. Ook
kan dit leerboek onder de rethoryckers het besef versterkt hebben: dat poëzie een
kunst is, waarin men slechts gaandeweg en door inspanning hooger kan komen.
Anderzijds mag men niet voorbijzien, hoe laag de hier gestelde eischen zijn, hoe
oppervlakkig en bekrompen de opvatting van kunst, hoe vaak deze kunst slechts
geknutsel is. Daar de Konst van Rhetoriken nog tot in den aanvang der 17de eeuw
herdrukt werd, heeft zij zeker meer kwaads dan goeds gedaan in een tijd toen een
nieuwe poëzie zich ging ontwikkelen.
In één opzicht zouden wij geneigd zijn DE CASTELEYN naast schrijvers als VAN
GHISTELE en JAN VAN MUSSEM te plaatsen: het zich verheven voelen boven auteurs
van lager orde. Toch mag hier slechts van gedeeltelijke overeenkomst sprake zijn.
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VAN GHISTELE en JAN VAN MUSSEM plaatsen zich tegenover de ‘ongeleerde
rederijkers’, DE CASTELEYN blijkbaar vooral tegenover de beroepsdichters, door
hem ‘straetdichters’ genoemd. Wanneer hij waarschuwt tegen onbeteekenende
uitdrukkingen als ‘dbier neemt de fute’ (fuite) en ‘mynen buuck is idel*) ghelijck
*)
eender Lute’, dan heeft hij blijkbaar het oog op beroepsdichters die verlangen
leeg.
naar een frisschen dronk of een vollen schotel. Duidelijk blijkt dat ook, waar hij in
zijn Sermoen van Sente Reinhuut een zeker soort dichters in één adem noemt met
zangers, fluters, harpenaers, schalmeiers, trompetters en luters*).
DE CASTELEYN is niet de eenige, dien wij zich zoo tegenover de beroepsdichters *)luitspelers.
zien plaatsen. De uitgever der Const van Retorycke, JAN CAUWEEL, stelt evenzoo
‘den rechtzinnighen Poete ende Orpheiste teghen den straetdichter ende
Midas-museleere’*). ANNA BYNS spreekt met misnoegen en afschuw zelfs van die
*)
‘gesellen’ die bij ieder drinkgelag zijn te vinden, die hun kunst verkoopen voor
doedelzakspeler.
geld; zulke retoryckers moet men, zegt zij, tot de ‘spraecksprekers’ rekenen. In het
reeds genoemd Esbatement van musycke ende rhetorycke wordt geklaagd over de
sympathie, door een deel van het publiek betoond aan ‘cluchtenaers die boertelijcke*)
*)
lieghen’; zelfs zijn er die hun ‘den rijnschen wijn’ schenken, blijkbaar dus niet
boertige leugenverhalen
doen.
het armste deel van het publiek. Duidelijker nog worden deze vertegenwoordigers
der ‘varende lude’ ons in hun bedrijf voor oogen gebracht in een referein van vóór
1524 en in EVERAERT'S Esbatement van Stout ende Onbescaemt (ao. 1527). In het
referein lezen wij:
‘Om dat men rethorycke nu achter straten sayt.
..................
Sy soecken grote list ende nouwe manieren
Om liedekens te maken om sgelts vertieren
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daer sy int gasthuys haer kelen met laven
.................
Sy singhen, sy crytten al warent raven:
tsa, tsa, coopter niemant een nyeuwe liet?’5)

In het Esbatement beklagen een paar zwervende speellieden zich dat de tijden zoo
ongunstig voor hen zijn: niemand heeft hen meer noodig; wie vroeger een feestje in
een taverne gaf (en daarvoor een paar speellieden huurde), doet het nu thuis af met
een ‘simpel bancketkin al stille zwyghende’; men moet alle nieuwe liedjes kennen,
de een wil van Bou ha ha, de ander van Jan dele Jan; kent men ze niet, dan kan men
zijn matten wel oprollen6). Hier hebben wij dus dezelfde vereeniging van dichter en
muzikant, die wij bij DE CASTELEYN aantroffen.
Dat de beroepsdichters in dezen tijd nog altijd bestonden, is ons nu uit de literatuur
duidelijk genoeg gebleken. Toch is het niet overbodig ook nog eens een paar officieele
bescheiden over hen te hooren. In eene instructie voor de stad Haarlem van het jaar
1503 lezen wij: ‘Een clerc die leeft ende hem gheneert met bordeel te houdene of
cabaret of dobbelschole, of die ommegaet met singhene in de tavernen of ander
dissolut leven leet*), en is niet te houdene voor clerc’7). De alternatieven toonen wel,
uit welke maatschappelijke kringen zulke zangers plachten voort te komen. Zien *)leidt.
wij in dezen ‘clerc’ den nazaat der vaganten en goliarden, den speelman die nachtegaal
en pauw nabootst dien wij vroeger uit den Karlmeinet leerden kennen, vinden wij in
het jaar 1516 te Bergen-op-Zoom: ‘een Duijtsche die den nachteghale metten monde
conterfeijtte ende floyte’8).
Op dergelijke kunstenaars zag een gezeten rethorycker begrijpelijkerwijze laag neer.
Maar toch niet zóó laag of hij zag soms
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met belangstelling naar hen, met eene belangstelling die hem dreef tot waarneming
en het verwerken dier waarneming tot een gedicht.
Zóó ging het den rethorycker CORNELIS CRUL, een tijdgenoot van ANNA BYNS,
die ons de ‘schoone ende gheneuchlicke Historie oft cluchte van Heynken de Luyere’
schetste: het leven van een beroepsdichter verteld door een rethorycker. Heynken,
‘die de refereynkens kan stellen’, is een zwervend dichter die thuis hoort in
Antwerpen. Van tijd tot tijd zien wij hem in gezelschap van een kameraad die deuntjes
speelt op de ‘clavecordie’; soms zit hij aan het ontbijt met eenige zangers van een
‘compaignie’. Grappenmaker van Uilenspiegels geslacht, is hij in en buiten de stad
bekend door zijne streken. Steeds in de kroeg, dik in 't krijt en platzak, komt hij
gedurig in de klem, doch weet er zich altijd uit te redden. Zijn talent heeft hem niet
alleen bekend maar ook gevreesd gemaakt. Een door Heynken bedrogen Pater beklaagt
zich bij den Magistraat over hem. De Pater vreest dat Heynken er een wagenspel van
zal spelen ‘soo hy van Gheestelijcke Personen plach’9).
Blijkbaar hebben wij hier dus een der gezellen voor ons, die, volgens de klacht
van ANNA BYNS, in alle drinkgelagen te vinden waren en hun kunst voor geld
verkochten. Ook DE CASTELEYN voelde zich verheven boven de beroepsdichters.
Maar toch dichtte hij een Sermoen van Sencte Reinhuut waarvan men slechts de
eerste regels behoeft te hooren:
Ipsis bibsis, tantus ind schutum
Quot ipsis perventus ad sanctus Reinhutum

om herinnerd te worden aan de macaronische poëzie, die door vaganten en goliarden
met voorliefde beoefend werd en aan de Blauwe Schuit met hare bemanning. Wij
vinden hier de
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reeds vroeger vermelde woordspeling van ‘leghen vader’ met ‘helighen vader’, ook
de opwekking tot mannen en vrouwen om Sinte Rein-uut's voetstappen te drukken,
al zouden de kinderen thuis zonder brood zitten, den bisschop der onnoozelen altemaal zaken en personages die thuis hooren bij den vastenavond, bij de ‘gildekens’,
bij overschuimenden levenslust en ongebondenheid.
De rethorycke mocht nog zoo hoog verheven worden als ‘edele conste’ - de
rethorycker bleef mensch. Naast de refereinen ‘int vroede’ vond men die ‘int
amoureuze’ en ‘int sotte’; naast het zinnespel: de klucht. Daar, vooral in het ‘zotte’,
doch genomen in den ruimen zin van Erasmus' Stultitia, ontmoetten rethoryckers en
beroepsdichters elkander. Staaltjes van zulke literaire werken die een schakel vormen
tusschen de beide door ons aangenomen soorten van poëzie, vinden wij in den
merkwaardigen bundel Veelderhande geneuchlycke Dichten, waarvan verreweg de
meeste stukken tot de eerste helft der 16de eeuw behooren.
De Antwerpsche uitgever JAN VAN GHELEN die dezen bundel in het jaar 1600 uitgaf,
heeft het paar dozijn hier voorkomende stukken blijkbaar beschouwd als éénes geestes
kinderen. In hoofdzaak zijn zij dat ook voor ons. Laat men het vroeger behandelde
drietal ter zijde, dat nog tot de 15de eeuw moet behooren, dan houden wij er 21 over,
waarvan de vier eerste ter sprake zullen komen bij de behandeling van het drama.
De overige zijn, op twee prozastukjes na (De rechte weg nae't Gasthuys en Van dat
Luye-lecker-lant), alle in het vrije rethorycker-vers gedicht. Het laatstgenoemde stuk
schijnt een prozavertaling van HANS SACHS' gedicht Vom Schlauraffenland; ook een
der gedichten Der dronckaerts Lied, Benedictie ende Gratie is uit het Nederduitsch
vertaald10).
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Van de ‘edele conste’ is in dit zeventien-tal weinig maar toch wel iets te bespeuren.
In het gedicht Hoe een ghesel een dienstmaeght vrijdt, waarin een vrijer door eene
vrijster onder handen wordt genomen over zijn ongebondenheid, zijn zuipen, spelen
en geldverkwisten, is een onmiskenbaar zedelijke strekking. Der terloopsche hekeling
van het ‘costelijck mal’ der toenmalige kleeding die men hier aantreft, vindt hare
weergade in eenige later ingelaschte verzen van den 15de-eeuwschen dialoog tusschen
Claes en Jan. In het gedicht Van Bacchus alder dronckaerts Godt wordt o.a. met een
beroep op den bijbel nadrukkelijk gewaarschuwd tegen dronkenschap. Om dezen
Renaissance-god burgerrecht te verschaffen, beweert men dat hij ook wel bier brouwt.
In een referein van het Evangelie vanden Spinrocken wordt de spot gedreven met
velerlei bijgeloof dat in dezen tijd nog heerschte: honden die bij nacht huilen, kinderen
met een helm of met handschoenen geboren, invloed van een schrikkeljaar, van den
loop der planeten. Zelfs tast de spot in het laatste couplet ook een deel der
heiligenvereering aan: vasten en vieren ter eere van Sinte Barbara, kaarsjes branden
voor Sinte Erasmus, de Kerstmis staande hooren en het Kindeke wiegen. Wanneer
men dit couplet ziet ingeleid door: ‘De Princelicke Paulus gaet dit al verwerpen’,
dan zou men geneigd zijn te vermoeden dat hier een hervormingsgezinde aan het
woord is. Het epitheton ‘princelicke’ herinnert ons de gewoonte der rethoryckers,
zich aan het slot hunner refereinen tot den ‘prince’ te richten. Den ‘stock’ treffen wij
hier een paar maal aan11).
Daarmede hebben wij alles genoemd, wat ons in dezen bundel aan de ‘edele conste’
herinnert, want overigens is het hier vastenavond, lustig rinkelt de kap met bellen.
Het hek is van den dam, de ‘gildekens’ en ‘verloren kinderen’ hebben
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vrij spel. Daardoor zien wij hen hier dan ook in al hun bandelooze dwaasheid; arme
schooiers die op allerlei wijze: als bedelaars, kwakzalvers, waarzeggers, muzikanten,
aan den kost trachten te komen; die zich laten leven, voortgejaagd door de prikkels
van zinnelijkheid en honger; wier paradijs Luilekkerland, wier voorland het gasthuis
is; wier galgenhumor deze strijdige uitersten tracht te verzoenen door den spot te
drijven met menschen en dingen en de wereld onderste boven te keeren.
‘Aernouts arme Broederen’ zijn hier vereenigd tot een orde, ingesteld door ‘den
heylighen Vader Sinte Magher-sot.’ Wilt gij het ‘habyt’ der orde kennen? Een
geknoopt hemd en een net, de ellebogen door de mouw, de beenen door de broek.
Noemen de schrijvers van Sint-Franciscus leven, van kronieken als die der
Windesheimers en der Diepenveensche zusters met eerbied de namen der broeders
en znsters, die het eerst de orde hebben begonnen of op dezen zijn gevolgd - ook in
de ‘Orde der Rabauwen’ vindt men zulke namen opgeteekend; het zijn de broeders
Hol-kake, Ruymschotel, Selden-sat, Druypneuse, Spilpenning, Vroegh-bedorven,
Sonder-werck, Schaemt-u-niet en nog anderen. In de blauwe schuit op wielen, hier
ook wel ‘de lange wagen’ genoemd, trekken zij op ter pelgrimage naar Sinte Hebniet,
den rechten patroon der armoede. Niet alleen gaan zij; op de wijze die wij ook bij
de ‘gildekens’ van vroeger tijd hebben waargenomen, roepen zij al hun geestverwanten
op om hen te vergezellen: ‘Spoeyt u gheringhe*), 't Schip wil van lande’ klinkt het
telkens, of ook wel: ‘Den langhen wagen wil gaen varen.’ Welkom zijn allen die *)ras.
‘den rechten wegh naer 't Gast-huys’ gaan: doorbrengers, spelers, ‘oude luytenaers,
harpers ende tromslagers’, bedriegers, vloekers, leugenaars, Aernouts gezellen die
in ‘netten’ rondzwerven, oude ‘camerspeelders’*), allen ‘die hun
*)

kunstenmaker.
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koren groen eten’*), mannen en vrouwen die altijd kijven, koppelaars en koppelaarsters,
*)
afgedankte soldaten, dieven, roovers, volk dat om geen God geeft, schamele
doorbrengen terwijl het nog
te
velde staat.
gezellen die getrouwd zijn zonder voldoende middelen van bestaan en tal van
anderen. Nu gaan zij onder zeil: naar Smachtenburg waar Sinte Hebniet heerlijk
begraven ligt, dan naar Droevendaal, voorbij Krancken*)-troost, dwars door
Hongherije. Daar vertoont zich het Sober Convent*), waar Poover prior is, Droognap *)geringen.
sub-prior en Geldeloos procurator. Hier en daar wordt men onthaald op een schotel *)klooster.
knuppelmoes, u voorgezet door Zuurmond, Dirk Grim en Kijfhoek. Houdt iemand
van muilperen, dan kan hij hier zijn bekomst krijgen.
Hunne heiligen zijn Sinte Rein-uit*) die te Plattebeurs woont, waar men komt als
*)
men door Bijsterveld gaat en aanlegt in de herberg van Klaas Kommer; voorts
Schoon leeg.
Vrouwe Vuyla, Ver Lega*) en Vrouwe Laudate†).
Sinte Aelwaria, de verpersoonlijkte kijfzucht, zou wel een plaats naast dit drietal *)Vrouwe Leegloopster.
mogen innemen, al komt zij niet hier, wel in een ander gedicht voor, dat in dezen
tijd en uit denzelfden geest ontstaan is12). Een ander hunner heiligen is Sinte Niemand,
van wien reeds Cato spreekt; immers deze getuigde: Niemand leeft zonder zonde.
Een machtig man was hij ook, want in Ecclesiasticus lezen wij: ‘Niemand en verwint
God’ en Nicodemus zegt: ‘deze teekenen die God doet, kan Niemand doen. Een
groot profeet was hij; immers: Niemand wordt in zijn land voor een profeet geacht.
Milddadig ook, want Lazarus begeerde de kruimkens die van des rijken tafel vielen
en Niemand gaf ze hem.
Gaarne gaan zij te gast bij den Abt van Amfra*), Heer tot Kannenburg, den Deuvik*)
-lecker van Tonnenburg, van Lectap Suyp-uyt en Proost van Kruykenburgh. Hun *)amfora (groote kruik).
*)
kraan.
paradijs is het ‘Luye-lecker-landt’ dat achter den berg van Boekweitebrij

†) id.
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ligt; waar de huizen gedekt zijn met pannekoeken, waar de taarten aan de boomen
groeien en de gebraden hoenders door de lucht vliegen. In Luilekkerland is het tevens
de verkeerde wereld: wie daar het luist is, verdient het meeste geld; wie zijn geld
verspeelt en verdobbelt, krijgt dubbel zooveel terug; spotvogels die brave menschen
kunnen hoonen, verdienen twee schellingen daags; voor elke leugen krijgt men een
kroon; vrouwtjes ‘van lichter munte’ zijn hier in hooge achting en hoe luier en
kieschkeuriger zij zijn, des te beter. Geen erger schande in dit land dan zich
deugdzaam, billijk, eerbaar en fatsoenlijk gedragen en met zijne handen den kost
verdienen. Wijzen en verstandigen worden hier veracht en versmaad; maar lomperds,
grovaards en domooren zijn er in eere. Op die verkeerde wereld houden ook Aernouts
broederen het oog gericht, wanneer zij elkander opwekken, alle deugd achterwege
te laten; alle dwaasheid te aanvaarden; te spotten met alle wijsheid, te vloeken en
zweren; lekkerbekken, deugnieten en luiaards te worden; hun buik tot hun God te
maken.
Om zich den tijd te verdrijven, vertellen zij de boerde van Jan Splinter, rentmeester
van een paar zusterhuizen te Schiedam en Delft, die zich in zijne laatste jaren laat
vertroetelen door de zusters die vlassen op den inhoud van Jan's groote koffers,
gevuld - zooals na zijn dood blijkt - met speelpenningen. Vaste zitters op de bierbank,
heffen zij een klaaglied aan op het arme bier, dat lijdt aan waterzucht; haarpijn-lijders,
laten zij den haring in een grooten zeeslag de overwinning behalen op den kabeljauw;
liefhebbers van al wat buitensporig en onmogelijk is, dichten zij leugenrefereinen13).
Wij zagen reeds dat een paar dezer stukken vertalingen of bewerkingen zijn van
Hoog- of Nederduitsche voorbeelden. De stof van een paar andere vindt men ook in
andere literaturen
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verwerkt: het verhaal van Jan Splinter komt voor in tal van bewerkingen, ook
Nederlandsche, van vroeger en later tijd; de geschiedenis van den heiligen Niemand
in een nog grooter aantal, sedert een Fransche monnik in het laatst der 13de eeuw
eene ‘secta Neminiana’ had gesticht14). Luilekkerland was vóór dezen tijd te onzent
reeds lang bekend als ‘dat edele lant van Cockaengen’. In Duitschland kende men
het Schlauraffenland’, in Frankrijk ‘le pays de Cocagne’, in Engeland ‘the land of
Cockayne.’ In Italië was ‘Il paese di Cuccagna’ tevens, zooals bij ons: de verkeerde
wereld’ (‘il mondo alla riversa’), al gaf die ook op zich zelve stof tot afbeelding in
woord en prent. Bovendien vindt men in Italië de ‘Orde van Aernouts broederen’
met hare spot-statuten terug onder allerlei namen: ‘Compagnia de' Rovinati’,
‘Compagnia della miseria infurfantita’ enz.15). Der Boeren Pater-Noster kennen wij
ook in een Engelsche bewerking. Het bevat de geschiedenis van een boer die het
Pater Noster niet kan leeren; zijn pastoor leert het hem, door hem een of meer mud
koren te doen leenen aan arme menschen die een of meer woorden van dat gebed als
naam dragen; zijn koren krijgt de boer niet terug - wie den armen geeft, leent den
Heer, zegt de pastoor - maar hij kent het Pater Noster nu voorgoed van buiten.
Van kunst is in deze bewerking weinig of niets te bespeuren; ook enkele andere
stukken (Hoe een ghesel een dienst-maeght vrijdt; Den strijt tusschen den Haringh
en de Kabiliau, Jan Splinters Testament zijn gebrekkig van bewerking; het
leugen-referein is zouteloos. Maar hoe geestig is in Der Vrouwen Pater Noster het
schetsje van het vrouwengebabbel in de kerk, welk een teekenachtige regels zijn er
in de Aernout-gedichten, welk een rijkdom van speelsch volksvernuft in de overige
stukken. Hier nergens de zwierige bastaard-woorden van vele zinnespelen en
refereinen ‘in 't vroede’ en ‘in 't amoureuze’,
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maar de pittige volkstaal in hare zuiverheid en kracht, zooals zij gevonden wordt
ook in de kluchten en de refereinen ‘in 't zotte’. Op grond van de taal alleen kunnen
wij dus niet uitmaken of wij hier te doen hebben met het werk van rethoryckers of
van beroepsdichters. Echter bestaat er meer reden om aan de laatsten te denken dan
aan de eersten.
Wij weten dat deze bundel bestaat uit 24 afzonderlijke stukken; de uitgever had
die, op vliegende blaadjes gedrukte, gedichten of prozastukjes bijeengevoegd;
sommige ervan zijn nog als afzonderlijk gedicht bewaard gebleven. Men kon den
ganschen bundel koopen; doch ook de afzonderlijke stukken waren verkrijgbaar bij
den uitgever-drukker, die onder den Inhoud deze mededeeling had geplaatst:
‘Ghedruckt om te vercoopen by de dozijnen // En die 'r een begeert die macht ooc
wel mijnen’. Die vliegende blaadjes nu doen eer denken aan beroepsdichters dan aan
rethoryckers. Doch het is natuurlijk wel mogelijk, dat sommige dezer stukken
afkomstig zijn van ‘rethoryckers’, wier kluchten, wier refereinen ‘in 't zotte’ en
dartele liedjes verwant zijn met den geest dezer ‘gheneuchlycke dichten’.
Rethorycker of beroepsdichter? die vraag rijst ook wel eens bij andere werken uit
het tijdperk van den aanvang der Hervorming tot het uitbreken der troebelen; meer
dan eens zal het antwoord op die vraag twijfelachtig moeten blijven. Het drama van
dezen tijd zal wel grootendeels afkomstig zijn van wereldlijke of geestelijke
rethoryckers; doch wij zagen dat ook de beroepsdichter HEYNKEN DE LUYERE wel
eens een wagenspel maakte. Liederen en refereinen zullen wel onder beide soorten
van dichters gemaakt zijn; al mag men noch hier noch bij het drama uit het oog
verliezen, dat de rethoryckers in aantal en beteekenis toe-, de beroepsdichters afnamen.
Bij het proza, grootendeels vertaald uit het Fransch of Duitsch, zou
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men misschien eer aan menschen van zekere letterkundige ontwikkeling denken;
sommige dezer worden door VAN GHISTELE toegeschreven aan ‘ongeleerde
rethoryckers; doch ook hier kunnen wij geen afdoend antwoord geven.
Liever dan ons langer op te houden bij hetgeen voorloopig twijfelachtig moet
blijven, gaan wij over tot eene beschouwing der werken zelve uit dit tijdvak.

Eindnoten:
1) Vgl. Vaderl. Museum IV, 181 vlgg., 225 vlgg.
2) Het Leenhof der Ghilden werd ‘ghedruct int Jaer 1564’. De schrijver was toen reeds overleden;
het gedicht is naar rethoryckerstrant geschreven in een 70-tal dertienregelige coupletten.
3) Vgl. Belg. Museum VII, 49.
Het geboortejaar en een paar andere feiten zijn door mij ontleend aan Dr. J. VAN LEEUWEN'S
Proefschrift Matthys de Castelein Utrecht, BEYERS 1894.
4) Dr. J. VAN LEEUWEN heeft het eerst DE CASTELEYN'S werk met dat van MOLINET vergeleken
in zijn bovenvermeld Proefschrift. Jammer is het, dat hem bij die vergelijking het voortreffelijk
werkje van ERNEST LANGLOIS onbekend gebleven is: De artibus Rhetoricae Rhythmicae .....
Parisiis EM. BOUILLON. 1890.
5) Aangehaald in Tijdschr. v. N.T. en L. XXI, 85.
6) EVERAERT'S Spelen (ed. MULLER en SCHARPÉ) I, 172.
7) Hand. en Meded. v.d. M.ij der Ned. Lett. 1904-'5, Meded. bl. 6.
8) Uit de stads-rekeningeu van Bergen-op-Zoom aangehaald in Bouwsteenen voor
Noord-Nederlands Muziekgeschiedenis II, 191.
9) De Historie .... van Heynken de Luyere werd ‘ghedruct Thant-werpen ..... by JAN VAN GHELEN.
Anno 1582. Vgl. over CRUL verder: Vad. Mus. V, 381-399; daar zijn eenige, weinig
beteekenende, gedichten van hem afgedrukt. Onbekend bleef mij een uitgaaf zijner Refereinen,
die volgens J. KONING'S Naamlyst (p. 73) in 1538 te Antwerpen het licht heeft gezien.
10) Vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. XVIII, 200 vlgg. Daarbij kan nog gevoegd worden, dat men de stof
van Jan Splinters Testament ook vindt in het Fransch fabliau De le vescie a prestre (Montaiglon
et Raynaud III, 106) wat des te merkwaardiger is, omdat juist dit fabliau aan het Dietsch schijnt
ontleend. Vgl. Deel I van dit werk bladz. 504.
De stof van Der Boeren Pater Noster vindt men ook in het Engelsche stuk How the Plowman
lerned his Paternoster. Vgl. R. KÖHLER'S Kleinere Schriften II, 494, waar tevens andere
bewerkingen vermeld zijn.
11) Prince ook nog op bladz. 191; een ‘stock’ op bladz. 123, 157, 189.
12) Vgl. Tijdschr. XIV, 129-133 het refrein met den ‘stock’: ‘Lof grote sanctinne Aelwaria’ (aalwarig
= kijfziek en verwante bett.). In couplet 6 o.a. ‘De abt van Grimberghen’, ‘mijn heer van
Kijfkoeck’ en ‘doctor Muylaert’.
13) Vgl. bladz. 208. Een ander leugenreferein (even zouteloos als het eerstgenoemde) opgenomen
in Tijdschrift XX, 75; waarschijnlijk ook uit dezen tijd.
14) Zie BOLTE in Tijdschr. v. N.T. en L. XVIII, 206-7. Daarbij kan nog gevoegd worden het sermoen
in Tijdschr. XX, 64, aanvangend: ‘Non scriptum est in libro Nullorum’; daar ook een ‘Sanctus
Drincatibus’; voorts Romania XV, 379: ‘Les grans et merveilleux Faitz du Seigneur Nemo’.
15) Over het Middelned. ‘lant van Cockaengen’ vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. XIII, 185 (Dr. PRIEBSCH).
Over het Italiaansche Luilekkerland, de bedelaars-orden, hunne statuten en terminologie een
belangrijk artikel La storia e la stampa nella produzione popolare Italiana in het tijdschrift
Emporium (Settembre 1906). Ik dank de kennismaking met dat stuk aan Dr. J.A.F. ORBAAN te
Rome.
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Het Drama.
Zinnespelen en Kluchten.
Dat er in het leven der groote menigte vóór den aanvang der troebelen weinig
verandering kwam, blijkt nergens duidelijker dan in het drama, dien gevoeligen
barometer der algemeene volksgesteldheid.
Niet alleen dat men in Noord en Zuid voortgaat met het vertoonen van passie- en
verrijzenis-spelen, van bijbelsche en heiligenspelen, maar bij tal van gelegenheden:
de geboorte van een vorstenkind, het sluiten van een vrede, een voornaam bezoek,
eene vernieuwing der vroedschap, uit zich de algemeene vreugde of deelneming in
de vertooning van een gelegenheidsstuk. Was het zinnespel ook al door de Regeering
beperkt in de keuze zijner stoffen, het verdween daarom niet van het tooneel. En
vooral, klucht en factie, vastenavondspel en tafelspel bloeien voller dan ooit te voren.
In Axel trekt omstreeks 1506 op Vastelavond de ‘coninc der sotten’ rond; in het
volgend jaar viert Jan Stolpaert er op dienzelfden avond ‘zijn conincfeeste van de
sotten’. Omstreeks 1536 wordt in de rekeningen dierzelfde stad gewag gemaakt van
‘de jonghers die tvastelavontspel speelden met mijn heer van Allegebrek’, die in een
volgend jaar ‘de bende van mijnen heere Toutluyfault’ genoemd worden. In 1546-'47
is het ‘de conynck van de mooren’, zijn het de stadsarbeiders die ‘met den heere
Luttel in de handt’ op Vastenavond ‘ghenouchte bedriven’. In Oudenaarde ontvangen
omstreeks dienzelfden tijd
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de bewoners der wijk genaamd 't Keyserrycke een vergoeding voor het spelen van
het vastenavondspel1).
Een vreugdespel zou men het batement kunnen noemen, dat in 1522 te Amsterdam
werd gespeeld, toen een Nederlander (ADRIAAN VAN UTRECHT) tot paus was gekozen;
evenzoo het in 1525 te Oudenaarde vertoonde spel ter viering van de zege bij Pavia;
de spelen, in 1527 te Amsterdam en zeker ook in andere steden vertoond, toen aan
keizer Karel V een zoon geboren was; die in 1529 te Utrecht en te Oudenaarde ter
eere van den vrede bij Kamerijk. Een paar van deze stukken die tot ons zijn gekomen
(van CORNELIS EVERAERT) hebben wij vroeger behandeld. Een ander dezer
gelegenheidsstukken is de ‘factie’ van PETER DE HERPENER, die in 1556 door de
Antwerpsche Kamer der Violieren werd gespeeld ter eere van het Bestand met
Frankrijk. De toeschouwers (Koning Filips en zijn gevolg) zagen daar
achtereenvolgens verschijnen: het Bestand in de gedaante van een engel; Mars
doodelijk gewond op een triomfwagen liggend; alle bestanddeelen van een regiment
tot landsknecht en marketentster toe, zich beklagend over de schorsing der
vijandelijkheden en zich gereed makend elders hun fortuin te zoeken. Daarna kwamen
zij die zich over het Bestand verheugden: schippers, kooplieden, ambachtslieden;
elk sprak een kort woord en ging dan zijns weegs. Ten slotte verscheen op een wagen,
die een smidse voorstelde, een smid ‘Labuer’, die den volke verkondigde dat hij
allerlei wapens zou omsmeden tot braadpannen.
Verscheidene zinnespelen uit dezen tijd zijn ons slechts bij name bekend: 't Spel
van den goeden zeden (1522), Tbewijs vanden Coninc van Arragon ende zijnder
dochter (1523), Een natuerlijck ende schriftuerlijck bewijs van Den ouden man had
een dochterken (1532), Van de zeven Doodsonden (1550), alle gespeeld door de
Thieltsche Rethoryckers en aan hunne titels
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zonder moeite als zinnespelen te herkennen. Misschien zal men ook voor zinnespelen
moeten houden de volgende, door de Rethoryckers van LIER gespeelde stukken: Van
den Naeckten Ridder (1532), Van 't verbum Dei (1544), Van 't heet broot (1545),
Het meest minninghe (l. winninghe?) (1546), Van de vier draeghers, Van den tijd
die toens was2).
Een zevental spelen van zinne uit dezen tijd is tot ons gekomen: twee ervan doen
eenigszins aan het verloren-zoon-type denken; drie andere hekelen maatschappelijke
toestanden; de beide laatste hebben betrekking op de ‘edele conste’.
In Een vastenspel van sinnen, hue smenschen geest van tvleesch die werlt en die
duvel verleyt word, voortgekomen, waarschijnlijk in dit tijdperk, uit de Antwerpsche
Kamer ‘de Olijftak’ en door een priester, zeker den facteur der Kamer, vervaardigd,
zien wij hoe de Duivel met zijn helpers Het Vleesch en De Wereld des Menschen
Geest verleiden, die in een smetteloos wit gewaad een devoot sermoen wil gaan
hooren. De Liefde Gods en Vreese van Plaeghen trachten hem, als hij het oor leent
aan de verleiders, tevergeefs tegen te houden. Later opnieuw te voorschijn komend,
nu met bevlekt gewaad, laat hij zich door de goede geesten overreden en zegt Het
Vleesch vaarwel3). Duidelijker dan in deze bewerking van een zuiver middeleeuwsch
motief, zien wij het type van den verloren zoon in ‘Een Meyspel van sinnen van
menschelijcke broosheit de met swerlts ghenuechte triumpheert inden ghemeynen
beyart, dat door JACOB AWIJTS gemaakt en in 1551 door de Amsterdamsche Kamer
‘In Liefde Bloeiende’ gespeeld werd. ‘Menschelijke Broosheid’ zit met zijn Liefje
‘'s Werelds Geneugte’ te drinken in de taveerne ‘den ghemeenen Beyaert’*). Een
marskramer tracht hun te vergeefs stichtelijke boekjes te verkoopen. De roep van *)Soort van doorgangshuis te
den nachtwacht: ‘wacht u vier, u keersen wel’ (het vuur der liefde tot God) vindt Amsterdam.
bij hen geen gehoor. Later zien wij ‘Mensche-
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lijke Broosheid’ gereed om den meiboom voor zijn liefjes deur te planten. Doch dan
verschijnen twee geestelijke mannen: ‘Natuurlijk Beseffen’ en ‘Inwendig Beroeren’,
die hem duidelijk maken, dat Christus de eenig ware Mei is, ‘soetluchtende mey
boven alle meyen’. Nu krijgt ‘'s Werelds Geneugte’ haar afscheid.
De voorstelling van Christus als de rechte Mei is middeleeuwsch evenals die van
den Mensch in strijd met zijne drie vijanden: de duivel, het vleesch, de wereld. Toch
wordt men, vooral in het laatste stuk, eenigszins aan de verloren-zoon-drama's
herinnerd.
Uit dezelfde Amsterdamsche Kamer kwam ook voort het zinnespel Van
Moortdadich werk en manhatighe tanden dat waarschijnlijk niet lang vóór 1551
vervaardigd is. De beide in den titel genoemde personages, man en vrouw, komen,
voorzien van allerlei oorlogstuig, ten tooneele en sommen hunne daden op. Dan
verschijnen D'onschuldige, een landman, met zijne vrouw. De beschade en hun kind
d'Onnoozele. Te vuur en te zwaard uit hunne woonplaats verdreven, klagen zij over
hun rampzalig lot en worden getroost door de Sibille ‘Cracht van ghedooghe’. Zij
vertrekken en worden gevolgd door Pays en Justicie, uitgedost als pelgrims; immers,
zij zijn uit het land verbannen. De wereldbol met den duivel erin komt nu ten tooneele
rollen; de duivel laat zijn vasten kreet: ‘Borha, borha!’ hooren, springt uit de wereld
en staat met zijn dienaars Oorlog en Corruptie te roemen op hetgeen zij verricht
hebben. Onderwijl betoogt Cracht van Ghedooghe aan de op het tooneel aanwezige
vluchtelingen, dat de oorlog een straffe Gods is en het gebed het eenige middel om
uit dezen benarden toestand te geraken.
Zooals men ziet, kan in deze stukken wel sprake zijn van een tooneelvertooning,
ternauwernood van een drama. Wat de dichter van het laatste stuk erkent: ‘de const
is cleene’, mag gelden ook van de beide voorafgaande.
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Waar in het spel Van Moortdadich werck en manhatighe tanden gesproken wordt
over een algemeen menschelijke ramp als de oorlog, bleef het bij bidden en klagen.
Waar het maatschappelijke misbruiken geldt, durven een paar tooneeldichters
berispen of hekelen. De stem der satire, op het tooneel der vijftiende eeuw nog maar
schuchter gehoord, onderdrukt waar zij in EVERAERT'S werk iets luider sprak, tot
zwijgen gebracht waar zij in het zinnespel der zestiende eeuw het geloof en de
geestelijkheid aantastte, verheft zich weer in een tooneelstuk dat in 1560 gespeeld
werd door de Haarlemsche Kamer ‘de Wijngaertrancken’. Ditmaal ging het tegen
de weelde. Adam en Eva bezoeken hunne nakomelingen en vernemen van ‘Simpel
Nootdruft’, dat zij door iedereen verstooten wordt. Een edelman, een koopman, een
burger en een boer komen dit achtereenvolgens in lange gesprekken bevestigen4).
Scherper trad de werkzame factor dezer Kamer LAURIS JANSZ. in 1565 op tegende
opkoopers van het koren en hunne kwade praktijken. In het vroeger door ons
behandeld zinnespel Bruer Willeken, dat uit ditzelfde jaar dagteekent, hadden de
‘corenbyters’ in het voorbijgaan een veeg uit de pan gekregen; hier echter werden
een paar dezer schavuiten: ‘Onversadige Begeerte’ en ‘Nimmermeer Genoch’ in een
tegen hen gericht zinnespel van bijna 1200 verzen aan de kaak gesteld. Het ‘Coren’,
een vrouw die later op een zolder gevangen wordt gelegd, een ambachtsman en een
huisman (boer) brengen ons door hunne klachten en gesprekken op de hoogte van
den droevigen toestand, waarin de kleine burgerij zich bevindt door miswas en
schaarschte van koren en door de praktijken der opkoopers. Tevergeefs begeven
Ambachtsman en Huisman zich naar de opkoopers om hen te bewegen iets van hun
voorraad af te staan; te vergeefs verschijnt de deurwaarder die een plakkaat tegen
het opkoopen afleest. Ambachstman en Huisman wenden zich nu
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tot Reden, ‘een statelijk man’. Deze tracht de korenkoopers te overtuigen, doch slaagt
daarin niet. Hij belooft dan zich ten behoeve der burgerij te zullen wenden tot den
Hoogen Raad des Konings; die zal dan wel eene ‘settinge ordineeren’, d.i. een prijs
vaststellen waarboven het koren niet verkocht mag worden. Met dat uitzicht scheiden
zij. In opzet en bewerking verschilt dit zinnespel weinig van de meeste andere; doch
door de wijze waarop hier een belangwekkende stof is behandeld, geeft het ons een
kijkje in het intieme maatschappelijk leven dier dagen; ook geven de eerlijke
verontwaardiging des dichters en zijne sympathie voor den kleinen burgerstand die
lijdt onder de practijken van baatzuchtige schelmen, aan het stuk hier en daar zekere
warmte en levendigheid die aangenaam aandoen5).
In de lijn van MATTHIJS DE CASTELEYN liggen de beide laatstgenoemde stukken
die over de ‘conste van rhetorijcke’ handelen. In het esbatement van musycke ende
rhetorycke, dat dagteekent van 1553, wordt in langdradige gesprekken geredekaveld
over den aard dezer beide kunsten en ten slotte aangetoond dat de rhetorica
voortreffelijker is. Het andere stuk, een spel van Apollo en Pan was gedicht door den
factor der Violieren WILLEM VAN HAECHT en werd door die Kamer vertoond vóór
den aanvang van het Landjuweel te Antwerpen (1561). VAN HAECHT wilde door dat
stuk den scheidsrechters nog eens op het hart drukken, billijk te zijn in hunne
beoordeeling en zich te spiegelen aan het voorbeeld van den scheidsrechter Midas
die door Apollo met een paar ezelsooren werd begiftigd, omdat hij Pan den prijs had
toegekend boven Apollo.
Bij één tooneeltje in dit stuk moeten wij even stilstaan. Wanneer Midas zijne
ezelsooren ontdekt heeft, valt hem in, dat hij zijn haren wel eens kon laten korten.
Hij zoekt een barbier op en treedt binnen. Wij die hem volgen, zouden ons,
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bij hetgeen nu volgt, in een hedendaagschen kapperswinkel verplaatst wanen:
Midas.
Goeden avont, meester, soudy my wel schoon maken?
Al ist spade, ghy meucht noch wel drinckghelt winnen.
Barbier.
Bey, ia ick, Mida! coemt vry hier binnen.
Had ick licht, ick salder haest ane syn.
Midas.
Ke! kuysset*) hier toch in den maneschijn,
Ick ben hier liever alleen dan in uwer salen.
.................
Barbier.
Wel trouwens, ist soo, soo laet ickt my behaghen,
Dus sonder vertraghen sidt in desen stoel,
Ick hael ghereetschap.
.................
(De Barbier behangt Midam met doeken.)
Barbier.
Hoe wildyt hebben, Mida?
Midas.
Rechts uten ghesichte
En elcke vlichte cort wat boven de schouwere!
Barbier.
(Sedt den Brill op)
Soo en sach ick mijn leven gheen hayr rouwere!

Zoo gaat het voort tot het wasschen ‘in een lau waterken met wat substancie’ toe.
Wij vinden in dit tooneel slechts een enkel staaltje van dien lust tot uitbeelding
van het huiselijk en maatschappelijk leven, die zich in dezen tijd krachtiger dan
vroeger openbaarde in klucht en tafelspel, in monoloog en dialoog.

Eindnoten:
1) Vgl. de uittreksels uit de Rekeningen van Axel in Navorscher, 1865, bl. 34; Kronyk v.h. Hist.
Gen. 1868; Stadsrek. v. Oudenaarde 1545-'46 bij DE POTTER, Gemeentefeesten bladz. 176.
2) Deze en nog een paar andere stukken worden vermeld in Vad. Museum V, 67; Belg. Mus. VIII,
302 vlgg.
3) In hs. ter Bibl. Royale te Brussel. Aan het slot: ‘Kuelen raet CLODIUS prbr. (presbyter) me fecit.’
In den voorlaatsten regel: ‘up dat wy olijftacxkens vinden stacie.’
4) In hs. ter Bibl. Royale te Brussel. ‘Een Spel van Sinnen gespeelt t'Haerlem door de Jonge Kamer
de Wijngaertrancken’.
5) Afgedrukt in den door mij uitgegeven bundel tooneelstukken Trou Moet Blycken (Groningen,
WOLTERS 1889). Zie Inl. XII en bladz. 221-259.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

*)

schoonmaken.

Kluchten (en Tafelspelen).
Voor een deel zijn de kluchten en tafelspelen van dezen tijd te beschouwen als een
voortzetting der vroeger ‘cluyten’ en
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‘sotternieën’. Een middeleeuwsch motief is b.v. de strijd tusschen man en vrouw om
de heerschappij in huis, dien wij o.a. in de kluchten van Drie daghe here en Nu noch
behandeld zagen. Wij vinden dien strijd ook in een paar kluchten waarvan wij slechts
den inhoud, niet den tekst, kennen en die in 1549 op de markt te Brussel vertoond
zijn. De broek, symbool der mannelijke waardigheid, neemt hier een voorname plaats
in6).
Dezelfde stof is verwerkt in de aardige klucht van Moorkensvel: een goedig man
die onder de plak zit van zijne, door haar booze moeder opgezette, vrouw, temt zijne
feeks door haar, ten bloede toe gegeeseld, in een zwart paardevel te wikkelen en haar
zóó een paar dagen het kwade bloed te laten uitzweeten. Middeleeuwsch van karakter
is ook Een spel van drie minres: de coster, de pape ende de jonckere. Wij herinneren
ons uit een boerde de vrouw die achtereenvolgens drie minnaars bij zich ontvangt
en er twee voor den gek houdt; ook hier is een ‘pape’ een der drie. Zeer bekend was
ook de list van het meisje dat drie minnaars tegelijkertijd, door handdruk, blik en
tred op den voet, in den waan brengt dat zij uitverkoren zijn. In de bovengenoemde
klucht vinden wij een vrouw die den eenen minnaar voor doode laat spelen, den
tweeden voor geest, den derden voor duivel en zoo elkander een schrik aanjagen,
totdat zij achter de waarheid komen. Middeleeuwsch schijnt mij ook de klucht van
de vrouw die gaarne hertrouwen wil; die haar zoontje Roel omdat hij weinig zin heeft
in een stiefvader, wegzendt en, terwijl zij bezig is haar aanstaanden man aan te lokken
door een opsomming harer bezittingen, gedwarsboomd wordt door den jongen die
zich in het ‘roocgat’ verstopt heeft. Niet slechts één ‘pape’, die vaste komische figuur
der middeleeuwen, maar een geheel klooster van Minne-broeders werd aan den
lachlust prijs gegeven in het Esbatement
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van de Bervoete Broers, dat misschien uit den aanvang der 16de eeuw dagteekent en
in 1559 door de kamer De Corenbloem te Brussel werd gespeeld. Hans Goetbloet,
een arme sukkel, krijgt last eenige levensmiddelen naar het klooster der Barrevoeters
(Minnebroeders) te brengen. Hij gaat er echter mede naar huis en verorbert ze met
zijn gezin. Ondervraagd, verontschuldigt hij zich door zijne kinderen naar voren te
doen komen en op hun bloote voeten te wijzen. ‘Zijn dat géén barrevoeters?’ vraagt
Hans. Vroeger zou een onschuldige grap als deze waarschijnlijk geen gevolgen
hebben gehad; doch de tijden waren er niet meer naar.
Een Minderbroeder die op het tooneel met zijne pij zijn geestelijken staat afwerpt
om aan het bakkeleien te kunnen gaan met een kruier, was dan ook geen stichtelijk
gezicht; vooral niet in een tijd die zoovele monniken en nonnen de kap over de haag
zag werpen. En dan, hier werd ten tooneele de meening van vele humanisten
verkondigd: dat de gemeenteleden minder voor de kerk en de geestelijken en meer
voor de armen moesten doen; die meening werd zelfs door den gardiaan in het stuk
verdedigd. Zoo is het dus wel te begrijpen dat de Brusselsche Minderbroeders zich
bij den procureur-generaal beklaagden en dat de Corenbloem vervolgd werd. De
kamerbroeders wisten zich echter te verontschuldigen en kwamen er ongedeerd af.
In de klucht van de weduwe die hertrouwen wil, zagen wij een jongen deel nemen
aan de handeling; in De Bervoete Broers en in het vroeger behandeld esbatement
Van ons lieven Heeren Minnevaâr zien wij kinderen ten tooneele komen. Hier is
blijkbaar een nieuw element; in ons middeleeuwsch drama immers hebben wij geen
kinderen aangetroffen. De geest van den nieuwen tijd toont zich hier: de meerdere
aandacht aan de persoonlijkheid van elken mensch geschonken, gaat zich
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uitstrekken ook over de kinderen. Aan de scherpe oogen van matres ANNA BYNS
was niet ontgaan, welk een verandering viel waar te nemen in de houding van vele
kinderen tegenover de geestelijkheid. Vroeger - zegt zij - leerden de ouders hunne
kinderen de kaproen afnemen voor de priesters; maar nu? Zij roepen priesters en
monniken op straat na, zij verachten de heiligen en spotten met de biecht. De ouders
die hun beter leeren moesten, bekommeren zich niet over zulke dingen. Zoo de
Christen-religie achteruit gaat, het schort aan de opvoeding; dat is de slotsom, waartoe
ANNA komt.
De opvoeding, wij zagen het in voorafgaande hoofdstukken van dit boek, was
door Renaissance en Hervorming op nieuw aan de orde gesteld; doch ook
onafhankelijk van deze beide geestesstroomingen meenen wij iets van den geest der
nieuwere tijden te erkennen in een drietal kluchten van dezen tijd, die ons kinderen
in hunne verhouding tot hun ouders voor oogen brengen. Slechts in een daarvan: het
Esbatement van Hanneken Leckertant is een bepaalde paedagogische strekking
zichtbaar; doch ook de beide andere: Een esbatement vanden schuyfman en de Cluijt
van Tielebuys die wederom herdragen wilde sijn berusten op de verhouding of den
omgang tusschen ouders en kinderen.
Hanneken, een door zijn zwakke moeder verwend wittebroodskind; Lippen Loer,
hard opgevoed door zijn gierige strenge moeder Vrecke Webbe - die tegenstelling
is in de eerste klucht uitgewerkt. Lippen houdt zich, op raad van Hanneken, ziek om
ook lekkernijen te krijgen. Zijn moeder wordt angstig en gaat een dokter halen;
Meester Jan Leurequack is spoedig aanwezig, schrijft lekkernijen voor waarvan hij
zelf medesmult en geneest den zieke daarna met ‘berckestruijff’ (slagen met
berkenroeden). Hanneken krijgt ook zijn deel, doch wordt ontzet door zijn moeder
die nu den dokter onder handen
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neemt. Op het haagspel*) te Diest in 1541 behaalden ‘de Violieren’ van Antwerpen
den hoogsten prijs met dit esbatement dat gedicht werd door JAN VAN DEN BERGE, *)Rethoryckerswedstrijd op
kleine schaal.
waarschijnlijk factor der kamer. Een hoogste prijs viel ten deel ook aan het
Esbatement vanden Schuyfman dat in 1504 door de rethoryckers van Thienen op een
refereinfeest te Leuven werd gespeeld. Een paar gewezen matrozen, nu landloopers
geworden, straffen den zoon en de dochter eener pasgestorven moeder voor hunne
nalatigheid in het bewaken van haar lijk: de beide landloopers binden het lijk op een
veulen, het veulen aan den deurring en strooien graan voor de deur; het veulen wekt
door zijn getrappel de in slaap gevallen kinderen, die, doodelijk verschrikt door het
gezicht van het lijk, den pastoor gaan halen. Deze begint de gewaande ‘varende
vrouwe’ te bezweren, het veulen rukt zich los, pastoor en kinderen slaan op de vlucht;
het schooierspaar dat zich ondertusschen te goed gedaan heeft aan het klaargemaakte
lijkmaal, vangt het veulen op en krijgt nog een goede belooning toe.
Met de dolle en vermakelijke klucht van Tielebuys, waarschijnlijk het werk van
zekeren WILLEM ELIAS, verwelkomde de kamer ‘de Lelie’ te Diest de rethoryckers
die op het door haar gegeven haagspel naar den prijs kwamen dingen. De halfdwaze
Tielebuys maalt zijn sukkelachtigen vader Roncefael voortdurend aan de ooren om
een vrouw. ‘Onmogelijk’ zegt eindelijk zijn vader, ‘je bent een jaar te vroeg geboren’.
Nu wordt het nog erger: Tielebuys wil ‘herdragen’ worden. Als de potten en pannen
door de kamer gaan vliegen, geeft vader Roncefael eindelijk toe. Maar hoe Tielebuys
te ‘herdragen’? De vroedvrouw Permants weet er raad op: zij en haar dienstmeid
sollen hem eenigen tijd in een zak heen en weer; in slaap gevallen wordt hij neergelegd
voor de poort van het bagijnhof. Een oude bagijn heeft juist dien nacht gedroomd
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dat zij ‘een jongen zoon’ had gekregen. Buiten gekomen, ontknoopt zij den zak; de
nu ‘herdragen’ Tielebuys springt eruit, overgelukkig met zijn pasgevonden
‘memmeken’. Het kost de goede sloof honderd kronen als uitzet voor haar ‘jongen
zoon’ om af te raken van den zot en bewaard te blijven voor opspraak. Met zijne
honderd kronen zal Tielebuys, zoo vertrouwt hij, nu wel aan een vrouw komen.
Wij zagen reeds dat de stof van een paar dezer kluchten ook in andere bewerkingen
uit vroegeren tijd voorkomt; doch een voorbeeld dat gevolgd zou zijn, kunnen wij
niet aanwijzen. Zoo is ook de stof van Moorkens-vel in een paar Duitsche
tooneelstukken behandeld, om te zwijgen van de Engelsche ballade Morelles skine
en Shakespeare's Taming of the shrew; doch, voorzoover wij weten, is ook hier de
Nederlandsche bewerking zelfstandig. In het Fransch fabliau Du Segretain ou du
Moine vinden wij het op een paard gebonden lijk als motief evenzeer verwerkt; doch
daarmede houdt de overeenkomst op7).
Ten opzichte van de algemeenheid der verwerkte stoffen blijven deze kluchten
dus in de lijn der vroegere sotternieën. Ook in opzet, bouw en bewerking
onderscheiden zij zich niet wezenlijk van deze: overheersching der handeling, een
vlugge gang, weinig karakteristiek, de kracht gezocht vooral in de toestanden en den
dialoog. Toch is de stroom van het komisch drama blijkbaar aan het zwellen: niet
alleen in aantal ook in omvang overtreffen deze kluchten die van vroegeren tijd;
Moorkensvel en Bervoete Broers zijn ongeveer even groot als Nu Noch en
Playerwater, de kluchten van den Schuyfman, van Hanneken Leckertant en van
Tielebuys tellen alle drie tusschen de 5 en 6oo verzen.
Overigens staan deze kluchten zeker niet achter bij die van een vroeger tijdvak;
eer overtreffen zij ze. Welk een leven en
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welk een frissche eenvoudige vroolijkheid b.v. in Bervoete Broers; niet het minst in
dat tooneeltje waar men - evenals in het esbatement van ons lieven heeren Minnevaer
- een hongerig gezin om de tafel ziet geschaard. Wat al aardige grepen en toestanden
in deze stukken: Tielebuys, in den zak kruipend dien zijne minnemoêrs voor hem
ophouden; het eerzame bagijntje, door den zotten knaap als ‘memmeken’ begroet;
het slottooneel der Bervoete Broers waar de kleine barrevoeters naar voren komen;
Lippen Loer, die met gesloten oogen en gapenden mond staat te wachten op de lepel
pap die Hanneken hem beloofd heeft. Zeker, niet alles in deze kluchten zou een
hedendaagsch publiek meer smaken; een toestand als die van het op een paard
gebonden lijk zou heden onvertoonbaar zijn; doch overigens is hier veel goeds of
verdienstelijks, dat, vertoond, ook nu nog zijne werking niet zou missen.
Klucht en Zinnespel stellen verschillende ontwikkelingstijdperken van het drama
voor: de klucht, geregelde ontwikkeling eener bepaalde handeling, een later tijdperk
dan het zinnespel, dat, waar het slechts een reeks van samenspraken is, niet ver staat
van een der bronnen van het drama. Het kan ons niet bevreemden dat in 1508 in één
adem gesproken wordt van de ‘dialoghen ende abatementen’ der rethoryckers te
Oudenaarde, al schijnt men toch ook het verschil tusschen beide genre's te beseffen.
Louter reeksen van samenspraken hoorden wij in zoo menig zinnespel dat moest
dienen om een of andere waarheid of stelling te betoogen; uit louter samenspraken
bestaat ook zoo menige factie die na een zinnespel vertoond werd. Het duidelijkst
misschien blijkt dat uit de factie der Bossche rethoryckers, die op het Landjuweel
van Antwerpen in 1561 bekroond werd.
Niet in al die facties was het met praten te doen; in de
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factie van Turnhout op datzelfde Landjuweel b.v. worden ons een aantal vraten
vertoond die een eetwedstrijd houden.
Tweespraak en alleenspraak waren het meest geliefd, maar ook driespraken en
een enkele vierspraak komen voor. Zulke stukken waren het meest geschikt om te
worden voorgedragen op Vasten-avond, op Driekoningen-avond, op een bruiloft of
waar maar een vroolijk gezelschap aan ‘tafel’ gaarne naar een ‘spel’ luisterde: men
had er geen tooneel of décor-stukken voor noodig; een of ander voorwerp dat in het
spel te pas kwam, kon licht worden meegebracht; de kostumeering leverde doorgaans
niet veel moeilijkheden op. Verscheidene dergelijke stukjes zijn tot ons gekomen.
Zoo hebben wij eene driespraak van zekeren LAMBERT DIRRIXZ DE VULT die,
waarschijnlijk in dit tijdperk vervaardigd, voorgedragen is op een bruiloft. Een zot,
‘genaemt Boerdelick Wesen, met een marot in sijn hant luysterende’ en ‘Droncken
Tenoer, een man wilder dan wilt gecleet’, kondigen den bruigom aan dat hij voortaan
hun gezelschap moet mijden; alle oneerbaarheid moet hij verzaken: dobbelen, spelen,
drinken, omgang met ‘Venus dierkens’. Jonstige Minne, ‘een lustige vrou’ houdt
hem den spiegel van Gods woord voor en wekt hem op, zijne huisvrouw te eeren.
Hij moet nu een eerzaam huisvader worden. Op dat verschiet wijst ook de zot die
met zijn huwelijksgeschenk komt aandragen: ‘een kindeken inder wiegen’.
Soms belasteren twee der drie personages het huwelijk op alle mogelijke wijzen,
totdat een derde hen komt weerleggen8).
Talrijker zijn de tweespraken. Een enkel ervan: ‘een Boeren Vasten-avond-spel’
is, waarschijnlijk omstreeks het midden der 16de eeuw letterlijk vertaald uit het
Nederduitsch; het behelst een samenspraak tusschen twee boeren over de vele
boeren-bedriegerijen waaronder de stedelingen te lijden hebben. De
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overige zijn, voorzoover wij weten, oorspronkelijk, en komen deels uit Noord-, deels
misschien uit Zuid-Nederland. Het is voorloopig echter bezwaarlijk uit te maken of
zij wel alle uit dezen tijd zijn; sommige kunnen ook wel in iets lateren tijd of in het
laatste kwart der 16de eeuw zijn vervaardigd.
Dat de stedelingen het komische in verband brengen met de boeren en het
boerenleven, zagen wij reeds in het vijftiend'-eeuwsch tafelspel tusschen een man
en een vrouw, ‘ghecleet up zijn boersche’; wij zien het ook in het bovengenoemd,
uit het Nederduitsch vertaald, stukje; wij zien het op nieuw in eenige oorspronkelijke
tweespraken. Zoo wordt ons in het tafelspel van Meester Kackadoris een doove
boerin vertoond die met eieren ter markt komt; Meester Kackadoris, de kwakzalver,
belooft haar van bruin blank te zullen maken, indien zij slechts - het is een motief
dat wij ons van vroeger herinneren - in een busje blaast; in een ander stuk wordt
daarentegen een kwakzalver door een boer bedrogen, die, op kosten van zijn metgezel,
het eene vaantje bier na het andere naar binnen slaat. In een derde stuk zien wij een
soldaat den baas spelen in een boerenhuis waar hij ingekwartierd is, totdat de getergde
huisman zijn kwelgeest met de hooivork verjaagt. Een vierde tafelspel brengt ons
onder het gehoor van een boer en een schipper, redeneerend over het wezen van
landbouw en scheepvaart, voorname bronnen van bestaan vooral voor bewoners der
Noordelijke gewesten.
Elders zijn het een paar leden der orde van Aernouts broederen, kameraden van
den Schuyfman, die ons verhalen van hunne zwerftochten door Duitschland en Italië;
van de gasthuizen en hospitalen, door hen bezocht; van de kunstgrepen door hen
aangewend om de rijken te bedriegen.
Naast boeren en bedelaars waren ook dronkenlui geliefde komische figuren. Eten
en drinken behoorden voor onze voor-
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ouders bij het komisch drama; eten - dat het buikje lustig op de leest stond, drinken
- dat de kan niet van den mond week. De ‘buskenblaser’ zit vóór de herberg; in Hexe
zitten drie vrouwen bij Juliane Oostersch bier te ‘meten’; in menige andere sotternie
en klucht van vroegeren en dezen tijd zit men in de taveerne of binnenshuis te
schransen en te pooien alsof er de zaligheid aan hing.
Zoo is het dus licht verklaarbaar, dat wij ook hier een ‘tafel-speelken’ aantreffen
van ‘een droncken Man ende syn wijf’. De echtelieden zijn te gast geweest bij nicht
Fokel en gaan 's avonds met een lantaarn terug. ‘Draag de lantaarn, man’, zegt zij.
Maar hij: ‘lanteernen te draghen, is vrouwen werck’. Uit dat geschil komen twist,
hooge woorden en een kloppartij; de man komt onder te liggen, moet ten teeken van
onderwerping het duimpje zijner vrouw kussen en gaat mopperend met de lantaarn
voorop, gevolgd door zijn triomfeerende wederhelft. Tot denzelfden gedachtenkring
behoort een vastenavonds-woordenstrijd tusschen een Wijnkan en zeker ander
huismeubel, die zich op hunne wederzijdsche verdiensten beroemen; beide immers
ontbreken nimmer op ommegangen, kermissen en ‘coninxfeesten’.
De tweede spreker in een samenspraak kon desnoods vervangen worden door een
ding, dat men bezielde en als met spraak bedeeld opvoerde.
Wie geen Peter Schlemihl was, kon zich richten tot zijn schaduw. Zoo zien wij
een snoevenden landsknecht voor een gezelschap optreden en hooren wij hem zich
beroemen op zijne heldendaden, totdat hij schrikt van zijn eigen schaduw en nu met
deze aan het vechten raakt: heeft hij een hellebaard, zijne tegenparij voert er ook
een; iederen slag krijgt hij terug, maar ook tot samen drinken is de ander bereid. Op
het Fransche tooneel was de ‘soldat fanfaron’ een bekend type; een dezer,
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de ‘Franc Archier de Baignollet’ toont eenige overeenkomst met onzen zwetser; doch
de Franschman vecht met een vogel-verschrikker.
Praat hier iemand met zijn schaduw, welk beter gezelschap kon een zot zich
wenschen dan zijn marot? Reeds menigmaal hoorden wij hem in gesprek met die
trouwe gezellin, doch altijd te zamen met andere personen. Nu treedt hij ook alleen
met haar op. Gezamenlijk richten zij zich tot een gezelschap dat zij uitnoodigen tot
een tocht met het ‘narreschip’, die geschieden zal ‘als de boonen bloeyen’. Van een
gesprek met de marot, van woord en weerwoord tusschen hen beiden, gelijk wij dat
vroeger hoorden, is hier echter geen sprake. Wel spreekt de zot in den aanvang een
enkele maal tot ‘marotte’, doch zij is hier louter een stuk zijner uitrusting; inderdaad
hebben wij hier reeds de zuivere alleenspraak. Van dien aard: één persoon, optredend
voor een aantal anderen, zijn publiek, bezitten wij er nog eenige.
Dat onder een handeldrijvend volk als het onze die ééne persoon niet zelden
optreedt in de rol van een koopman, bevreemdt ons niet. Zoo zien wij bij een
gezelschap dat aan tafel zit een ‘kramer’ binnenkomen die allerlei ‘bonte kapkens’
te koop biedt; inzonderheid weidt hij uit over de kappen met bellen die zeer in trek
zijn, vooral onder het volkje dat men moet bewaken, zelfs binden, ‘als de bonen
bloeyen’, onder drinkebroêrs en ‘Venus jonckers’. Elders is het een boer die met
kippen en eieren ter markt komt en zijne waar aanprijst. In een derde stuk vinden
wij een reizend koopman die ‘liedekens, historyen, refereynen ende nyeuwe tydinge’
vent; een van die colporteurs die zulk een gewichtige rol speelden in de volksliteratuur,
in de geschiedenis der Hervorming en in den strijd met Spanje. ‘Selden thuys’ - zoo
heet hij - verkoopt de verhalen van Uilenspiegel en van Reynout (de Vier Heemskin-
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deren), kluchten en avonturen, nieuwe liedekens, refereinen ‘om melancolye te
verdoven’ en andere geschriften die hij in zijn mars voert.
De monoloog in den mond van een koopman, optredend voor koopers, kon licht
vervangen worden door dien van een predikant zich richtend tot zijne gemeente. De
alleenspraak werd dan preek. De lust tot parodiëering van kerkelijke gebruiken en
personen, waarvan wij vroeger zoo menig staaltje gezien hebben, spaarde noch de
preek noch den predikant.
In de Fransche volksletterkunde was de ‘sermon joyeux’ zeer in zwang. De
Fransche kluchtspelers verkondigden in spotpreeken den lof van spotheiligen als
Saint Hareng, Saint Oignon, Sainte Andouille; eenmaal op dien weg, kregen zij
vroeger of later behoefte aan afwisseling en begonnen nu allerlei stoffen te
behandelen: de vrouwen, de dronkaards en verscheidene min of meer aanstootelijke
onderwerpen.
Dat zulke ‘sermoenen’ ook te onzent bekend zijn geweest, zou men reeds gaan
vermoeden, waar men den bovengenoemden liedjesventer een referein hoort aanbieden
dat begint: ‘men vint in libro stultorum geschreven’. Het vermoeden wordt tot
zekerheid door een gedicht uit het midden der 16de eeuw, dat door den schrijver of
den afschrijver betiteld is als Een Sermoen; dat voorafgegaan wordt bij wijze van
tekst, door eenige Latijnsche regels, aanvangend: ‘Non scriptum est in libro
Nullorum’; en dat handelt over Sanctus Drincatibus, ‘den ledeghe sant’. Het ‘sermoen’
bevat een aanprijzing van het ‘droncken drincken’ waarmee de hemel te verdienen
valt en zielen uit het vagevier te redden, mededeelingen over het leven van den heilige
en voorts allerlei opwekkingen en aardigheden van waarschijnlijk plaatselijken aard
die bezwaarlijk te begrijpen zijn.
Eenig in zijn soort is dit ‘sermoen’ zeker niet geweest. Moge niet alle twijfel
buitengesloten zijn ten opzichte van het
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zoo even genoemd referein, vast staat toch dat DE CASTELEYN een sermoen van
sencte Reinhuut heeft vervaardigd. Ook het vroeger behandelde Leven van sinte
Niemant, dat zich voortdurend op bijbelteksten beroept, moet tot deze soort van
poëzie gerekend worden. Er bestaat wel grond om te vermoeden, dat ook de levens
der overige spotheiligen: ‘Vrou Laudate’, ‘Bacchus alder dronckaerts God’ en andere
dergelijke ‘geneuchlycke dichten’ voor het gevoel of misschien zelfs het besef onzer
voorouders tot deze ‘sermoenen’ hebben behoord.
Afgezonderd van de overige dramatische werken door zijn eigenaardig karakter,
staat het half dramatisch half episch gedicht Van den Jongen geheeten Jacke. Het
bevat een der vele verhalen over een tooverfluit, waardoor elk die haar hoort,
gedwongen wordt tot dansen. Deze stof is, sedert zij door de geschiedenis van Oberon
in den Huon de Bordeaux voor het eerst bekend werd, in onderscheiden tijden en bij
onderscheiden volken bewerkt; bleef de kern ook vrijwel dezelfde, de bewerkingen
bieden natuurlijk menig punt van verschil aan.
Ook de Nederlandsche Jacke wordt door zijn stiefmoeder geplaagd en hard
behandeld. Een oude man met wien hij in het veld zijn karig maal deelt, beloont hem
onder meer met een tooverfluit. Daarmee doet hij eerst een monnik die hem onder
handen moet nemen, in een doornbosch dansen totdat de doornen hem de kleeren en
de huid van het lijf scheuren. Later voor de geestelijke rechtbank gedaagd, dwingt
hij zijne rechters te dansen, totdat zij, uitgeput, beloven hem geen overlast aan te
doen.
Naar het schijnt, is deze Nederlandsche bewerking die in 1528 gedrukt werd, een
navolging van het Engelsch gedicht The friar and the boy. Een voortzetting van het
Nederlandsch gedicht, wemelend van bastaardwoorden en veel gebrekkiger nog van
bewerking dan het eerste deel, schijnt mij tot de tweede
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helft der 16de eeuw te behooren. Opmerkelijk is de Nederlandsche bewerking vooral
door haar vorm. Het gedicht vangt aan met een ‘Prologhe’ van stichtelijken inhoud,
dan komt de ‘Actor’ (hier = dichter?) die een inleiding uitspreekt; daarna spreken de
onderscheiden personages (‘stiefmoeder’, ‘vader’, ‘Jacke’, ‘de oude man’ enz.) een
enkelen keer afgewisseld door den ‘Actor’. In de tweede helft van het verhaal, waar
telkens wisseling van sprekende personages is, heeft men den dramatischen vorm in
zóóver laten varen, dat in een doorloopend deel van het verhaal waarboven als spreker
‘Jacke’ staat, onderscheidene personages, sprekend ingevoerd, het verhaal
onderbreken.
Men heeft voor deze vermenging van epische en dramatische techniek verwezen
naar het mirakelspel van Marieken van Nimwegen; doch die beide gevallen staan
niet gelijk. Eer zou ik vermoeden, dat dit werk voorgedragen is door één spreker met
afwisseling van stemmen, of: dat het door een poppenkastspeler werd vertoond9).
Wij weten, dat verscheidene dezer samenspraken en alleenspraken uit kamers van
Rhetorycke zijn voortgekomen; doch al wisten wij het niet, dan zouden wij het licht
bemerken aan het vrije der verzen, aan het spelen met het rijm, aan de rondeelen of
rondeel-achtige verzen die sommige dezer stukken in den aanvang of aan het slot of
in beide vertoonen. Anderzijds zijn er ook dingen die ons aan de poëzie der
beroepsdichters herinneren. Het tafelspel van een dronken man ende zijn wijf, het
Boeren Vastenavond-spel, Moorkensvel en de alleenspraak Van de bonte Kapkens
werden door JAN VAN GHELEN opgenomen onder de overige ‘geneuchlycke dichten’.
In het tafelspel van de twee bedelaars, dat door COORNHERT'S vriend WOUTER
VERHEE werd afgeschreven (gedicht?) vinden
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wij een herinnering aan de ‘huysen gedeckt met werme pannekoucken’ van
Luilekkerland. Daar ook den galgenhumor van den schooier die zegt dat ‘mijn heer
de grijpere’ (de baljuw) een mirakel aan hem gedaan heeft: hij leerde hem de beide
krukken, waarmee hij op het medelijden der menschen werkte, eensklaps wegsmijten.
Had hij het niet gedaan - men zou hem het deuntje van ‘gispendegoey’*) hebben
*)
leeren zingen, dat gaat ‘op de wijse soo men die vliegen verjaecht.’
woordspeling met gispen
Evenals in het drietal hiertevoren behandelde kluchten, zien wij ook in sommige (geeselen).
dezer samen- en alleenspraken iets van den geest der nieuwere tijden, onafhankelijk
van Renaissance of Hervorming. Verwant met den geest van het Humanisme is de
zich hier openbarende lust in het waarnemen en uitbeelden van het eigenaardige in
personen en dingen, van het karakteristieke en typeerende van een beroep of een
stand. Zoo worden in een tweespraak landbouw en zeevaart hier voor het eerst
tegenover elkander gesteld en beider verschillend wezen gekenschetst. Zoo worden
de rondventer van vliegende blaadjes met liederen en refereinen, de boer en de boerin
die met hunne waar ter markt gaan, de bedelaars en hun bedrijf ons getoond. En welk
een gevoelig oog en vaardige hand hebben deze auteurs reeds. Hoe goed is die boerin
geschetst in de klucht van Meester Kackadoris, hoe ver laat zij MACROPEDIUS' Aluta
achter zich, hoe openbaart zich hier het verschil tusschen een dichter die in zijne
moedertaal spreekt en een Nieuwlatijnsch auteur. De beide bedelaars, den ‘coomen’
met liedekens krijgen wij niet te zien, doch des te beter te hooren:
Ick heb daer noch een liedeken, daer ick noch niet heb off*) vertelt
Off yet gespelt aen geener syen;
Ghy moechtet danssen en singen met partyen;
Mijn heeren, wilt ghy 't lyen, ick sal't adverteeren;
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Hoort toe, ende wilt immers leeren,
Ick darf 't probeeren, om aen ghelt te coomen;
Mocht ick eens mijn keel smeeren tot mijnder vroomen*),
Hey, soo sout ick singen sonder scroomen:
(Een lyedeken singende):
‘Hoort, wat nyeus sal ick u vertrecken’*)
..................
Mijn Heeren, dat is wel gesongen, als ick oick can,
Dus coopt hier van, het stuck geeff ick om een deuytgen,
Helpt mijn aen gelt, soo mach ick gaen om een keuytgen*).
enz.

*)

baat.

*)

vertellen.

*)

kuit (bier zonder hop.

Talent is te zien ook in het beeldje van dien steeds voort-keuvelenden boer, die al
zijn kippen bij name kent, die u in zijn mand de eieren kan aanwijzen van ‘onse vaele
Caeckelaer’, van ‘het hennetje met de ruige pooten’ en ‘van de groote Lombaertsche
hen’; die hier en daar een losse grap instrooit, maar daarna weer onmiddellijk op
zijne nering terugkomt:
Besiet, daar is nog een ander goet paer!
Die heeft onse vale Caeckelaer selven geleyt.
Wildy 't niet gelooven, soo vraechtet onse meyt,
Die heeft hem selven op 't nest sien huycken,
En het sijn eyeren soo versch - ghy moecht se wel ruycken!
Isser in een kuycken - dat hebt ghy mee*).
..................
Gans*) May, dat sijn noch eyeren, die oick wel dogen!
Vry sonder logen, om veer noch om vert*)
Soo en comender geen beter eyeren ter mert.
Dan die! Dat is van onse bastaert met die lange cam;
Daer was een pater, die'r een stuverwert off nam.
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En daernaer soo quam een beghijntjen al over 't water,
Die cofter een hondert al voor haer pater
..................
in gans Hollant en is geen beter haen
Dan mijn Besaen*) met sijn rôo veeren!
Ick en woudes hem om een gulden niet ontbeeren;
Alsoo can hy hem verweereu, en hy is onbeswicht;
Dat ghy 't saecht, hoe dat hy tegen ons buermans gans vicht*)!
Hy is sijn hennen alsoo dicht en daertoe onvervaert.
..................
Als hy craeyt, ghy moecht hem wel over een mijle wechs hooren.
Hy en geeftet niet verlooren, ick seg 't u by mijnder trowen.

Hier is CANTECLEER met zijn geslacht, die wij sedert den Reinaert niet meer te zien
kregen, eindelijk weer ten tooneele; doch hoe hoog men den ouden dichter terecht
ook schatten moge, het valt niet te ontkennen, dat de blik van dezen
zestiend'-eeuwschen kippenkenner meer omvat en dieper door dringt; dat hier een
opgaande lijn valt waar te nemen die iets belooft voor de toekomst.

Eindnoten:
6) Vgl. Zeitschr. für Vergl. Liter. Gesch. 1891, S 355-7.
7) Voor de kluchten van ‘de vrouw met de drie vrijers’ en die der ‘weduwe die hertrouwen wil’
verwijs ik naar Dr. WORP'S Geschied. v.h. Drama I, 150. Moorkensvel is herdrukt in den reeds
vaak genoemden bundel Veelderh. Geneuchl. Dichten. Ik blijf het voor waarschijnlijk houden,
dat dit stuk vóór 1550 is vervaardigd (zie mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 291-2).
Wat door Dr. J.W. MULLER daartegen is aangevoerd in Tijdschr. v. N.T. en L. XVIII, 202, heeft
mij niet overtuigd dat zijne vermoedens (tot zekerheid brengt ook hij het niet) meer grond geven
dan de mijne. Is het woord Morgensfell wel uit het Nederduitsch te verklaren? SEELMANN
schijnt er geen weg mede te weten; vgl. Mittelnied. Fastnachtspiele S. XIV, Anm. 1. Zie ook
op S. XVIII dier Inleiding over de motiveering van het gebruik der paardehuid; die trek wordt
juist in het Nederlandsche stuk aangetroffen.
Het esbatement van de Bervoete Broers is, met een lezenswaardige inleiding, uitgegeven door
K. STALLAERT (Antwerpen, Dela Montagne 1891).
Over de overige kluchten vgl. mijne meergemelde Gesch. Lett. 16de eeuw I, bladz. 293 vlgg.
De klucht van Tielebuys verdiende wel op nieuw te worden uitgegeven naar de door mij t.a.p.
vermelde handschriften. De naam van Tielebuys' vader Roncefael gelijkt op dien van Runtzifall;
zóó heet een duivel in eene Tragoedi..... von dem Rycken Mann und armen Lazaro..... durch
JACOB FÜNCKELIN..... Bern 1551.
De beteekenis van het woord schuyfman is mij niet duidelijk, noch op zich zelf noch in verband
met het stuk. Zou het eene verschrijving kunnen zijn van schuytman? Dat woord, wel passend
voor deze klucht, vind ik in eene Amsterdamsche Thesauriers-rekening van ao. 1535 (Vgl.
SCHELTEMA, Aemstels Oudheid II, 233.
Het bovengenoemde Fransche fabliau Du Segretain ou du Moine is uitgegeven door
MONTAIGLON en RAYNAUD in Recueil Général etc. V, 129.
8) De eerste driespraak in D. Warande X, 105 vlgg. uitgeg. door VAN VLOTEN naar een hs. der
Kamer Trou Moet Blycken; de tweede in Dboeck der Amoreusheyt..... t' Antwerpen 1580. Naar
het mij voorkomt, hebben wij ook in de door Dr. WORP (a.w. I, 150) vermelde klucht van ‘Blyde
van gheeste’ en ‘Droncke Taverne’ eene drie-(vier-?)spraak. Een onbeteekenend ‘tafelspel van
vier personnagen’ besproken door DE POTTER in zijne Gemeentefeesten bladz. 159.
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donker-bruine.

*)

vecht.

9) Dat de bovenbehandelde alleenspraken en tweespraken deels misschien uit het Zuiden, deels
zeker uit het Noorden komen, mag men aannemen op grond van de hier vermelde Kamers van
Rethorycke: Trou Moet Blycken en de Wyngaertrancken van Haarlem; In Liefde Bloeyende van
Amsterdam; ook maken de hier voorkomende plaatsnamen het aannemelijk. Zie hierover mijn
a.w. over de 16de eeuw II, bladz. 70-73 (en de noten).
Het gedicht Van den Jongen geheeten Jacke is met een zeer belangrijke inleiding opnieuw
uitgegeven door Dr. J. BOLTE in Festschrift zum 5. Neuphilologentage, Berlin 1892. Later kwam
BOLTE op deze uitgave terug in Archiv f.n. Sprachen XC. Over het Nederl. gedicht en zijne
verhouding tot het Engelsch vgl. Festschrift S. 10-15. Drie van de door B. op bladz. 13 (afzond.
afdruk) aangehaalde plaatsen: B. 229, B. 157 en B. 365 kunnen echter geen dienst doen om te
bewijzen, dat het Ned. gedicht uit het Engelsch is vertaald: die drie plaatsen zijn volmaakt goed
uit het Nederlandsch te begrijpen. Het woord sommener B. 432 en de eigennaam Jacke die in
het Nederl. niet schijnen voor te komen, wijzen echter op Engelsche afkomst. Een der elementen
van het verhaal (de ‘soupir dérouté’ der booze stiefmoeder) waarover vgl. BOLTE in Archiv S.
290, kwam te onzent reeds voor in der Lekenspiegel van JAN BOENDALE, B II, c. 48, 1120-'27.
Bij de voorbeelden van vermenging van epische en dramatische techniek, door BOLTE opgenoemd
in Archiv S. 290 voeg ik nog dat l'Acteur als één der sprekers voorkomt in een verhandeling
van CHASTELAIN: ‘Sur Vérité mal prise’, vermeld in SERRURE'S Gesch. der Vlaemsche en
Fransche Lett. p. 295.
Een herdruk van het oude gedicht Van den jonghen Jacke en de voortzetting ervan met
belangrijke bijlagen over den oorsprong en de verbreiding van het verhaal, alsmede over den
samenhang met het Engelsche werk, gaf Dr. G.J. BOEKENOOGEN in de reeks herdrukken van
Nederlandsche Volksboeken uitgegeven door de firma voorheen E.J. BRILL.
Eenige voortreffelijke stukken over ‘Le Monologue Dramatique dans l'Ancien Théatre Français’
van E. PICOT zijn te vinden in Romania XV, 358 suivv.; XVI, 438 suivv. XVII, 207 suivv.
De door VAN VLOTEN in Het Nederlandsche Kluchtspel uitgegeven teksten en fragmenten
vertoonen voor wie ze met de handschriften vergelijkt de gewone eigenschappen van 's mans
uitgaven: slordigheid en onbetrouwbaarheid.
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Het Proza.
In het voorgaand overzicht van het drama konden wij, onafhankelijk van Renaissance
en Hervorming meer dan eens iets van den geest der nieuwere tijden opmerken; in
het proza van dit tijdvak is dat slechts een enkele maal het geval: hier bepaalt men
zich doorgaans tot voortzetting van het vroegere werk, dat vóór de Hervorming was
gemaakt. Omvangrijk is de proza-literatuur van dezen aard niet. Slechts een enkel
stichtelijk werkje dagteekent uit dezen tijd: het is het didactisch geschrift Van den X
esels, vertaald gelijk zoo menig stichtelijk of leerend geschrift uit het vorig tijdvak.
Dit werk, dat in 1558 te Antwerpen uitkwam en ‘ut den Engelschen in Duytscher
spraken’ was overgebracht, behandelt in korte prozastukjes, besloten door een refrein
in rethoryckers-trant, tien soorten van ezels onder de menschen: degenen die hun
geld en erfdeel onnuttelijk verdoen, die zich door hunne vrouwen laten ringelooren
enz. De tiende ‘ezel’ schijnt door den Nederlandschen bewerker te zijn toegevoegd
aan de negen uit het Engelsch overgenomene1).
De smaak voor ridderromans en daarmede verwante verhalen bleef bestaan; doch de
middeleeuwsche dichtwerken werden niet meer, zooals in het voorafgaand tijdperk,
tot prozaverhalen verwerkt. De prozawerken van dezen tijd zijn òf vertaald naar
Fransche prozawerken òf, een enkelen keer, navolging van zulke voorbeelden. Zoo
hebben wij in de Historie van Partinoples, Grave van Bleys, die volgens de approbatie
minstens
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van 1551 dagteekent, geen bewerking van den Middelnederlandschen roman van
Partonopeüs, doch een vertaling van een Fransch of misschien Spaansch volksboek.
Uit het Fransch vertaald werden ook de romans van Ponthus en Sidonia en van Peeter
van Provencen, beide uitloopers der middeleeuwsche ridderpoëzie. Eenigermate
oorspronkelijk schijnt Een schoon Historie van Turias ende Floreta (ao. 1554). Een
buitenlandsch werk, dat tot voorbeeld van dit Nederlandsche heeft gestrekt, is niet
bekend. Toch kunnen wij slechts van ‘eenigermate oorspronkelijk’ spreken, omdat
dit verhaal niet veel meer is dan een samenlapsel van allerlei uit vroegere volksboeken
bekende motieven: in den aanvang worden wij op meer dan een plaats herinnerd aan
Floris en Blancefloer; voorts vinden wij hier een schaking, een schipbreuk, iemand
die op een eenzame rots wordt gezet, tweegevechteu, ridders die jonkvrouwen
gevangen houden, bruggen met torens erop (als in den Walewein) enz.
Andere, waarschijnlijk of zeker uit het Fransch vertaalde, prozawerkjes zijn
merkwaardig vooral hierom, dat zij in onze letterkunde den weg hielpen banen voor
de moderne novelle, welker eerste proeven wij vroeger in de verhalen van Griselde
en van de seven wijse mannen van Rome hebben leeren kennen. Kleine proza-verhalen
die omtrekjes geven van het dagelijksch leven, zijn ook in de middeneeuwen wel
aan te wijzen; doch die ‘legenden en exempelen’ hadden altijd een stichtelijke of
didactische strekking. De nieuwe tijd - BOCCACCIO was daarin voorgegaan en gevolgd
door BANDELLO en andere uitnemende vertellers - gaf het levensbeeldje in proza
zonder bijbedoeling, om der wille van het beeld zelf. In den aanvang toont de novelle
te onzent nog hare verwantschap met den ridderroman; naast de edelen en vorsten
zien wij echter ook de burgerij hier en daar optreden. Verhalen als die van Pontus
en Sidonia, van Turias en Floreta, van Jan van Parijs vormen den overgang

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

169
tusschen ridderroman en novelle. De schoone Historie van den edelen Jan van Parijs
vertelt ons, hoe een koning van Frankrijk door zijne dapperheid en slimheid tot een
huwelijk kwam met een Spaansche prinses, die ondertrouwd was met den koning
van Engeland; een naïeve verheerlijking van Frankrijk tegenover Engeland. Drie
andere novellen: van Heer Frederik van Genua, van Helena van Constantinopel en
van Florentina behelzen, evenals het verhaal van Griselde, de lotgevallen en
beproevingen van een gehuwde vrouw, die door haar echtgenoot te onrechte van
ontrouw verdacht of door anderen op zware proeven gesteld, schitterende bewijzen
geeft van huwelijksliefde en huwelijkstrouw. Men vindt de eerstgenoemde novelle,
die van Frederik van Genua o.a. in den Decamerone; misschien berust de
Nederlandsche vertaling die minstens van 1531 dagteekent op eene Hoogduitsche.
De beide andere verhalen zijn waarschijnlijk uit het Fransch vertaald, al kunnen wij
alleen van het eerste een Fransch volksboek der 15de eeuw als vermoedelijke bron
aanwijzen; de eerste novelle behoort vrij zeker, de tweede waarschijnlijk tot den tijd
vóór de troebelen. Uit de volksboeken vonden deze verhalen hun weg in de verhalende
volkspoëzie der beroepsdichters2).
Voortzetting van het oude vinden wij ook in het hoogst waarschijnlijk uit het
Nederduitsch vertaald volksboek van Tijl Uilenspiegel, dat misschien van omstreeks
1520 dagteekent. Alras moet het ook hier te lande populair zijn geworden; dat blijkt
wel uit het drietal uitgaven dat gedurende de 16de eeuw op de eerste volgde en uit de
eer welke eraan bewezen werd door de Latijnsche vertaling van JOANNES NEMIUS
van 1558.
Tijl Uilenspiegel, de koning der zotten, die van der jeugd af ieder met wien hij in
aanraking komt, leelijke poetsen speelt; die geniet wanneer hij, zonder aanzien des
persoons, opge-
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blazen grootheid een prik kan geven, opgeblazen geleerdheid met beschaamde kaken
doen staan; vroolijke, sluwe, niet zelden boosaardige spotter, die altijd triomfeert
over zijn vijanden - genoot ook hier te lande de populariteit welke eerst de zotten
van den adel, later die der rethoryckers, vanouds genoten hadden; populariteit welke
in vroeger en later tijden ten deel is gevallen aan het gezond verstand in verbond met
het dartele, niet zelden ruwe, volksvernuft; populariteit die verwant is met die van
Reinaert, Panurge en Sancho Panza.
Allerlei grappen, anecdotes, dwaze streken, in omloop onder het volk, zijn op Tijl's
naam gezet en met andere als die van den Pfaffe Amis en den Pfaffe van Kalenberg
tot een geheel vereenigd, dat in 1515 het licht zag. De Nederlandsche bewerking
bevat slechts 50 der 96 historiën, welke men in het Nederduitsche werk vindt. Die
bewerking volgt haar vermoedelijk voorbeeld op den voet en is doorgaans te prijzen;
hier en daar vinden wij kleine afwijkingen en verschillen, doch deze zijn niet
belangrijk genoeg om aan het Nederlandsch werk een eigen karakter toe te kennen.3)
In de wereld der wonderverhalen en sprookjes brengen ons ten slotte de volksboeken
van Virgilius en van Fortunatus.
Daar de herleving der klassieke oudheid ook allerlei overblijfselen van klassiek
bijgeloof op nieuw onder de menschen bracht en vermengde met nationaal bijgeloof,
zon men kunnen meenen dat hier sporen van den invloed der Renaissance vallen aan
te wijzen. Men mag echter niet uit het oog verliezen, dat in dit volksboek sprake is
niet van den, eerst door en na de Renaissance hoogvereerden, dichter, doch van den
toovenaar waartoe Virgilius juist in de middeleeuwen was afgedaald. Deze Virgilius
heeft van den duivel de zwarte kunst geleerd; met behulp van die kunst wreekt hij
hij zich op een jonkvrouw

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

171
die hem in een mand te pronk had gehangen; vervaardigt hij een metalen beeld dat
de boeven doodslaat, een metalen lamp en allerlei andere werken die aan
middeleeuwsche toovenaars als Malegijs herinneren. Waarschijnlijk is dit
Nederlandsch volksboek, dat volgens eene approbatie minstens van 1552 dagteekent,
een vertaling van het Fransche Les faits merveilleux de Virgille4).
De Historie van Fortunatus, half sprookje half volksroman, behelst de lotgevallen
van een jongeling van Cyprus die in het bezit is van een onuitputtelijke beurs, en van
een wenschhoedeken dat hem brengt waarheen hij wil; een zonderlinge samenflansing
van avonturen en reisbeschrijvingen met zwarte kunst en didactiek. Voorzoover wij
nu kunnen zien, mogen wij vermoeden, dat het Nederlandsch volksboek een
bewerking is van een reeds in 1509 gedrukt Hoogduitsch verhaal waarmede het
woordelijk overeenkomt5).
Zoo vinden wij dus in dit proza, evenals in het onder den invloed der Renaissance
vervaardigde, bijna uitsluitend vertaald werk. Alleen in die kringen, waar de hevigste
gemoedsontroering heerschte: die van de belijders eener nieuwe leer in geloof en
godsdienst, kunnen wij in GNAPHEÜS' Lazarus en Het Offer des Heeren oorspronkelijk
prozawerk aanwijzen. Daaruit mogen wij opmaken, dat de prozakunst onder de
bewoners dezer landen in een tijdvak van overgang verkeert en haar weg zoekt.
Anders stond het met de Lyriek.

Eindnoten:
1) Vgl. mijne Gesch. Lett. 16de eeuw II, 158-159 en een artikel van Dr. H. LOGEMAN in Nederl.
Spectator 1893, no. 22.
2) Zie de bibliografische mededeelingen over deze novellen in mijne Lett. der 16de eeuw I 383
vlgg. Over de weddenschap van een man betreffende de kuischheid zijner vrouw als geliefd
motief in de verhalende literatuur vgl. LANDAU, Quellen des Decameron S 48 flgg. Over de
aan deze volksboeken ontleende verhalende gedichten is door mij gehandeld in Tijdschr. v.
N.T. en L. V, 68-9 en Lett. der 16de eeuw I, 166-7.
3) Zie de bibliografische mededeelingen in mijn werk over de 16de eeuw I, 400-401. Daarbij voeg
ik nu de verwijzing naar een degelijk artikel van E. SCHRÖDER in Zeitschr. f.d. Alterthum 43en
Bandes 2es Heft, vooral S. 168-171. Eene vergelijking tusschen het Nederduitsche en het
Nederlandsche werk door P.L. VAN ECK JR. in Taal en Letteren XIV, 525-556. De herdruk van
het Ned. volksboek door de firma MARTINUS NIJHOFF neemt een eersten Nederl. druk van c.
1512 aan; op welken grond, blijkt niet.
De overgroote meerderheid der plaatsnamen wijst het Nederduitsche volksboek als het origineel
aan; ook VAN ECK'S vergelijking wijst in die richting.
4) Vgl. Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw I, 396-8 en COMPARETTI'S Virgil im Mittelalter
(vertaling van HANS DÜTSCHKE) bladz. 308 flgg.
5) Vgl. mijn a.w. over de 16de eeuw I, 398-399. In een der Antwerpsche zinnespelen van 1561
(Berchem) wordt ‘Fortunatus hoeyken’, in MARNIX Biëncorf (1657) fo. 20 vo. ‘Fortunatus borse’
vermeld.
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De Lyriek.
Liederen en Refereinen. Politieke Poëzie.
Wel vinden wij ook hier voortzetting van het in een vroeger tijdperk voortgebrachte,
doch, in tegenstelling met het proza, bestaat de lyriek van dit tijdvak slechts voor
een klein deel uit vertalingen en de politieke poëzie vertoont een eigen karakter.
Bij de groote schaarschte van dateeringen der afzonderlijke lyrische werken, vooral
in de minnepoëzie, is het moeilijk met juistheid te bepalen wat in dit tijdvak (1520-'66)
is gedicht, wat misschien nog vóór de Hervorming is vervaardigd. Doch vele ‘nieuwe
liedekens’ uit het Antwerpsch Liedeboek (ao. 1544) zal men waarschijnlijk wel tot
dezen tijd mogen rekenen; daaruit, uit bundels als de op het Landjuweel te Rotterdam
(ao. 1561) uitgesproken refereinen, het in 1580 uitgegeven Boeck der Amoreusheyt
dat verscheidene oudere stukken bevat en de refereinen van JAN DE BRUYNE, kunnen
wij ons toch wel eenige voorstelling van deze poëzie vormen.
Referein en lied zijn nog steeds de voorname lyrische dichtvormen; daarnaast
vinden wij evenals vroeger rondeelen en, schaarscher, baladen en glosen; de
retrograde, een vorm die beneden poëtisch peil is, bleef in zwang. De vroegere genres
treffen wij ook nu aan: minne- en meiliederen, navolgingen der wachterliederen,
liederen uit het huiselijk leven en gildekens-liederen. De meeste moeten gedicht zijn
door rethoryckers, al vindt men slechts een enkelen keer den naam eener kamer
(‘Trou Moet Blycken’) vermeld. Het dichten van minneliederen
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immers behoorde tot de practijk der ‘edele conste’ zooals MATTHYS DE CASTELEIN
haar aan de jonge leden der kamers voorschreef. ‘Dicht eerst’, zeide hij, ‘baladen,
rondeelkens en refereinen’
Daer naer peinst om dees schoon camerierkins,
Die onderhauwen zullen dijn ionghe zinnekens;
Dicht en zendt liedekens in haer vergierkins,
Zij zullen u dancken, de eerdsche goddinnekens.

Andere, meerendeels uit het Duitsch vertaalde, hebben blijkbaar landsknechten en
ruiters tot makers. De meeste dezer liederen zijn van middelmatige waarde: wij
vinden er vooral herhaling van vroegere motieven, vergelijkingen, wendingen,
uitdrukkingen, soms van heele coupletten. De vertaalde liederen zijn zelden mooi,
doorgaans slordig vertaald, al moeten wij er rekening mede houden dat de
samenstelling van het Antwerpsch Liedeboek getuigt van groote achteloosheid. Hier
en daar vindt men een aardig lied als no. 169 van dien bundel, dat waarschijnlijk
gezongen is door het gevolg van een of anderen ‘coninc der sotten’:
Wy groeten mijn heer, met grooter eer
Van Keyenborch verheven,
Sonder yet meer, wi groeten hem seer,
God laet hem langhe leven!
Van ons geslacht so isser veel,
Men canse niet getellen,
Wat batet dat ict swijch oft heel,
Wi zijn bestroeyt met dat tuylsche*) meel,
Wi draghen cappen met bellen.

Overigens valt juist in de beschouwing der zotheid iets van den invloed der
Renaissance waar te nemen. ERASMUS' opvat-
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ting van de zotheid, dat namelijk niet alleen de zotten van beroep verdienden
‘Malburch's zonen’ te heeten, dat er in de maatschappij vele zotten rondliepen al
droegen zij geen kap met bellen, begon blijkbaar veld te winnen. In een der
Rotterdamsche refreinen van 1561 lezen wij dan ook: ‘ERASMUS heeft de sotten seer
wel ghenoteert’.
De schetsjes van het huiselijk leven van dezen tijd, zooals wij het uit de refereinen
en liederen leeren kennen, vertoonen in hoofdzaak hetzelfde karakter als vroeger.
Het zijn vrouwen die haar mans gehoorzame slavinnen zijn of mannen die onder de
pantoffel staan; vaders die niet vermoeden dat hunne dochters op een verkeerd pad
zijn enz. Opmerkelijk is het groot aantal namen, dat wij in dezen tijd vinden om
typen van getrouwde mannen aan te duiden: Jan Goetbloet, Jan Achterlam, Jan
Seldensadt, Jan Suercul, Jan Loeris, Jan Albedryff, Jan Druypneuse, Jan Bietebau,
Jan Drafsack, Jan Cafsack, Jan Leurefaes, Jan Slonshose, Jan Slodderbroeck die men
Botloo hiet, en nog vele andere dergelijke Jannen.
Naast deze omtrekken van het huiselijk leven vinden wij ook nu andere die ons
een blik verschaffen op het maatschappelijk leven, o.a. in de onderlinge verhouding
der standen: de edelen klagen dat de kooplieden zich evenzoo kleeden als zij, dat zij
met valken en honden jagen, heerlijkheden en wapenborden koopen. ‘Niemand die
ons zóó kwelt en afzet, als de ambachtsman’ zeggen op hun beurt de kooplui. De
ambachtsman: men moest de boeren ophangen; in plaats van hun koren te verkoopen,
stapelen zij het op. De boer klaagt, dat hij versukkeld wordt, dat rechters en
rechtsgeleerden op zijn goed azen. In een spotdicht dat misschien uit het midden
dezer eeuw dagteekent, wordt op kernachtige wijze in vraag en antwoord dit
standenschetsje gegeven: ‘wie eet de heeren? De woekerers. Wie eet de woekerers?
De papen. Wie eet de papen? De
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hoeren. Wie eet de hoeren? De putiers*). Wie eet de putiers? De taverniers. Wie eet
de taverniers? De procureurs. Wie eet de procureurs? De luysen. Wie eet de luysen? *)bordeelhouders.
De simmen’*). En dus, zoo besluit de schrijver die tijdgenoot van ERASMUS en
*)
RABELAIS is, moet al de pracht der wereld ten slotte door een apenaars gaan:
apen.
1)
‘hieromme moet alle der wereld staet gaen deur der simmen eersgaet’ .

Politieke Poezië.
Gewichtiger dan deze liederen en refereinen is de politieke poëzie.
Mag men uit het dozijn liederen der 15de eeuw tegenover het viertal der 14de
vermoeden dat de belangstelling den burgerijen in de algemeene zaak toeneemt, hoe
zien wij dan die belangstelling in dit tijdvak wassen, nu wij tegenover het dozijn der
15de eeuw hier ruim twee dozijn liederen aantreffen behalve nog eenige politieke
refereinen en andere gedichten. Dat de drukkunst in de 16de eeuw beter geschikt was
tot het bewaren van letterkundig werk dan de schrijfkunst der 15de, moge hier van
eenigen invloed zijn geweest - het gansche verschil daaruit afleiden, gaat niet aan.
Ook is de voorgestelde verhouding tusschen 16de en 15de eeuw in dit opzicht
overeenkomstig met die tusschen 15de en 14de en strookt zij met het groote aantal
gelegenheidsstukken van dezen tijd.
Doch wat daarvan zij, zeker is dat wij in deze politieke poëzie een merkwaardige
afspiegeling vinden van de dingen die toentertijd allen als burgers van den staat
raakten. Nergens misschien blijkt duidelijker dan hier, hoe de grootsche
persoonlijkheid van Karel V in dezen tijd op den voorgrond staat, hoe de populaire
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keizer de harten vervult, hoe men gevoelt dat hij het werk voortzet en voltooit dat
door de hertogen van Bourgondië begonnen was. Zijn de daden van ‘onsen keyser
playsant’ de schering dezer poëzie - ‘Bourgoigne, dat edel bloed’ vormt er den inslag
van. Verreweg het grootste deel dezer liederen behandelt de oorlogen tusschen Karel
V en Frans I om Italië en de opperheerschappij in Europa (1522-1556). Wij hooren
van den slag bij Pavia, den vrede van Madrid, den dood van den Connétable de
Bourbon en de inneming van Rome, den slag bij Grevelingen. Andere liederen
verhalen van des keizers strijd hier te lande met die deelen van het Rijk, welke, zooals
Gent en Gelre, hun zelfstandigheid trachten te handhaven en zich te onttrekken aan
de grijpende hand van den Oostenrijker: den strijd van Holland tegen Gelre, den
inval van Maarten van Rossum in Zuid-Nederland, den strijd met Gulik, de
onderwerping van Gelre, de onlusten te Utrecht in den strijd met Gelre. Weer andere
liederen spreken van des keizers persoonlijke aangelegenheden: men jubelt als hem
een zoon (Filips) geboren wordt, als hij zelf in aantocht is naar zijne erflanden; men
treurt bij den dood zijner tante Catharina van Arragon, zijner zuster Isabella van
Denemarken, zijner gemalin Isabella van Portugal.
Des keizers buitenlandsche politiek en zijne bijzondere familieaangelegenheden
staan in deze poëzie op den voorgrond. De daaraan gewijde liederen zijn talrijker
dan die welke zich met zijn strijd in deze landen bezig houden. Sommige gewesten
der Nederlanden worden wel eens genoemd: het ‘schoon Vlaenderland’ vooral in de
hier voorkomende liederen van MATTHYS DE CASTELEIN, het ‘edel Antwerpen’,
Brabant en Holland; een enkelen keer worden de ‘Duitsche landen’ als een geheel
beschouwd; doch dat geheel heet Bourgondië en de bewoners dezer landen
‘Borgoenschen’. De beteekenis van
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deze benamingen wordt eenigszins verminderd door het [feit dat vrij wat van deze
liederen vervaardigd moeten zijn door Bourgondische landsknechten; voor die arme
drommels was er, vooral wanneer zij met ‘spijs en dranck bi den cackeloven’ zaten,
inderdaad alle reden Bourgondië te loven en zich Bourgondiërs te noemen. Maar
toch ook een Vlaming als DE CASTELEIN stelt zijne landgenooten, als hij hen opwekt
tot een inval in Frankrijk, onder de hoede van ‘Gods vriend Andries’, den
beschermheilige van Bourgondië.
Welk een warme sympathie voor den Keizer spreekt uit deze liederen en gedichten;
hoe verheugt men zich over zijne zegepralen, hoe koestert men zich in zijn roem,
hoe hoog verheft men zijn macht, hoe jubelt men als hij op reis is naar deze gewesten.
Aan het slot van ‘een nieuwe lijdeken van Romen ende van Borbon’ roept de dichter,
met trots des Keizers devies herhalend:
‘Plus oultre’ mach hij wel scriven,
Karolus, dat Keyserlick bloet.

‘Doe toch geen verloren moeite’ zegt een ander dichter tot den hertog van Gelre,
‘legt den Keyser thooft in de schoot’, hij is u immers toch te machtig! Elders: wel
mag ‘ons Keyser, dat edel greyn’*), den arend in zijn wapen voeren; den arend die
hoog boven de wolken zeewaarts vliegt en van daar visch haalt om zijne jongen
te voeden; zóó immers zorgt de edele Keizer voor zijn onderdanen.
Weer een ander lied eindigt:
O princelijc prince verheven,
Karolus coragieus,
Van uws gelijcken en was noit ghescreven,
Noch soe victorieus!
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Het buycht al voor ons Keyser valiant
Door Gods crachtige hant
Den Torcxen tirant Wilt God, ons Keiser sal besitten sijn lant!

En van de Franschen wordt gezegd:
Dus moeten si allen varen
Die teghen den Keyser opstaen!

Gelre mocht tot de ‘Duytsche landen’ behooren - het tracht met hulp van Frankrijk
de zelfstandigheid te bewaren die het had, het verzet zich tegen den Keizer en dus
is Gelre een vijand; ‘Hansken van Gelder’ moet menige veer laten, de Keizerlijke
landsknechten smalen op de ‘Geldersche boeren’, het ‘Ghelders rapaille’, de ‘pogchers
van Cleven, van Gelder en van Gulik’; dat Willem van Gulik zich ten slotte
onderwerpt, is hun niet genoeg: hij wordt - te onrechte - voorgesteld als een gevangene
des Keizers. Gent verzet zich tegen den Keizer en wordt overwonnen - geen genade
voor Gent, noch bij den Keizer noch bij den maker [van een strafdicht dat over de
vernedering der stad handelt (1539-'40). Wat was er geworden van de fiere
zelfstandigheid en bandelooze vrijheidszucht der gemeenten, toen meer dan honderd
Gentsche notabelen, blootshoofds, in rouwgewaad of in linnen hemden, met stroppen
om den hals, voor den Keizer in het stof lagen geknield, vergiffenis smeekend voor
hetgeen hunne stad tegen de keizerlijke Majesteit had misdreven! Het verging hun
zooals het twintig jaar later, in een ander deel der Nederduitsche laagvlakte het vrije
volk der Dithmarschen vergaan zou:
Se stunn' as de Schap oppe Weid,
Se stunn' as de Rest vun en dalslan*) Holt.
(KLAUS GROTH.)
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Van eenig medegevoel, laat staan van medelijden, met de diepvernederde Gentenaars
is geen sprake in het bovengenoemd strafdicht. Integendeel, de dichter toont zeker
welbehagen in de strafoefening. Op schampere wijze wordt den Gentenaars hunne
vernedering onder den neus gehouden: ‘uw baard is afgesneden; de bordjes zijn
verhangen: Vlaanderen was u onderdanig, maar nu is de meester tot knecht geworden;
waar ziet men nu uw standaard wapperen? Vroeger kraaidet gij, nu zwijgt gij stil.
Vroeger was het: ‘dits al ons gherieven!’ - nu hoort men u zeggen: ‘wats u ghelieven?’
En ten slotte: God is barmhartig ja, maar ook rechtvaardig; Hij geeft loon naar werk!
Groot en klein moge aan Gent een voorbeeld nemen.’ Gelre sloeg die waarschuwing
in den wind, maar drie jaar later lag ook zijn hertog Willem voor den Keizer geknield.
Nu kon de beurt aan Frankrijk komen; ‘vrij, lelie, nu beeft!’ roept de dichter van het
lied over Gulik's onderwerping den Franschen toe; en met zelfvoldoening wordt ons
in een volgend lied verhaald, dat vier-en-twintig vendels Geldersche knechten met
den Keizer optrekken naar Frankrijk.
Een groot deel dezer liederen en gedichten, vooral diegene die over een veldtocht
handelen, zou men nieuwsliederen of nieuwsdichten kunnen noemen. Zij toonen
meer belangstelling dan aandoening; het is den dichters meer te doen om een zoo
juist en uitvoerig mogelijk verslag der feiten dan om eigen aandoening te uiten.
Vandaar dat sommige dezer gedichten (vooral die over de onlusten te Maastricht en
te Utrecht) stijf staan van namen en feiten, dat zoowel in deze als in de overige weinig
of geen kunst te bespeuren valt. Hier en daar is wel eens iets karakteristieks of aardigs.
In het meer dan 700 verzen tellende gedicht, een kleine berijmde kroniek, over
Maarten van Rossum's plundertocht in Zuid-Nederland (ao. 1542-'43)
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kijkt de Hervorming even tusschen de regels uit, waar de blijkbaar goed-Roomsche
dichter tot Van Rossum zegt, naar aanleiding van het stelen van een
sacramentshuisken:
O Merten, Merten, passeerdi*) ooc dat,
So hebdi als een sacramentaris lust.

*)

door de vingers zien.

De Renaissance zien wij even waar hij den gevreesden condottiere tot zijne soldaten
doet zeggen:
Ic sal u maken Lovensche doctoren,
En zal u leeren griecs, hebreus, latijn

en zoo het ‘Collegium Trilingue Buslidianum’ in onze herinnering brengen. De
luimigheid die zulke doctoren en zulk een promotor in het leven riep, toont zich ook
elders in dit kroniekje; in Van Rossum's voorspiegeling aan zijn soldaten van het
lustig leven in Antwerpen, in het schetsje van den ijver door de Leuvensche
jongedochters betoond in de verdediging der stad welke vooral aan de burgers en
studenten was overgelaten:
Die jonge dochters en wouwent niet verminderen,
Want d' een was goet leex, d' andere goet clercx*)
*)

de een wenschte zich een
vrijer onder de burgers, de
andere onder de studenten.

Doch zulke plaatsen zijn uitzonderingen. Doorgaans hebben deze gedichten weinig
of geen kunstwaarde.
Andere, vooral de liederen van DE CASTELEIN, waarin zich de vreugd uit over een
behaalde overwinning of een gesloten vrede, waarin de Keizer wordt verheerlijkt of
een marschvaardige troep opgewekt, staan uit aesthetisch oogpunt hooger. Zij hebben
zekere bevalligheid van rhythme, zooals vooral blijkt uit het dansliedje door DE
CASTELEIN gedicht bij de tijding dat den Keizer een zoon was geboren (1527). Zoo
is het ook met een spotliedje tegen den hertog van Gelre en een viertal
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treurliederen over den dood van aanzienlijke personages: den connétable van Bourbon,
des Keizers gemalin en twee zijner nabestaanden. Het eerstgenoemd lied vertoont
hetzelfde romanceachtig karakter dat wij ook in vroegere historische liederen hebben
opgemerkt:
O Hartog van Gelder, bent gy er in huis?
So steekt er uw hooft te vensteren uyt,
In alsoo koelen Meye;
Gy hebt er de Hollantsche koeyen gehaelt,
Wy komen om gelt, schict*) dat gy se betaelt
Oft brenght se weer ter weyden.

*)

zorgt.

In de overige liederen, treurliederen, is diezelfde mengeling van eenvoudige
hartelijkheid en naïef ontzag die wij in dergelijke liederen van een vorig tijdvak
hebben aangewezen. Daar is b.v. dat medelijden met de, door Hendrik VIII ter wille
van Anna Boleyn, verstootene Catharina van Arragon:
Hoe mocht een stenen herte gedoghen
Dat den coninc daer dede aenschijn*):
Thien mijlen uut sinen ooghen
Moeste si altoos van hem sijn,
Ende den coninck ghinck boeleren
Met een ander, dit wel onthout,
Al door sijn lant passeren,
Ende daer boven, wilt dit gronderen*),
Heeft hijse t'eenen wijve ghetrout.

Welk een eenvoudig menschelijk gevoel in deze klacht van de, uit haar land verdreven,
Isabella van Denemarken op haar sterfbed:
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Mijn broeders zijn verheven
Ende mijn susters in staten groot Eylaes, wi zijn verdreven
Ende liggen hier in groote noot!
O heeren ende Prelaten,
Die men hier al met ooghen aensiet,
Comt doch alle mijn kinderkens te baten!
Dat ic se nu moet laten,
Dat is mi een groot verdriet.

Dezelfde vertrouwelijkheid tusschen vorst en volk, die den dichter van het Adieu-lied
van Isabella van Portugal doet spreken van ‘ons Keysers huysvrouwe’, die hem zijn
lied doet besluiten met de bede:
God wil die edel siele gheleên*)
Van onsen genadigen Keysers vrouwe

openbaart zich ook in het Vreugdelied van MATTHYS DE CASTELEIN bij de geboorte
van een troonsopvolger (ao. 1527) met dat juichend refrein:
Een Prince is ons gheboren!

Die ‘Prince’ was de latere Philips II van Spanje, die eenige wijziging zou brengen
in de verhouding tusschen vorst en volk. Voorloopig was daarvan niets te zien. Toen
in 1559 tusschen Frankrijk en den Souverein dezer landen de vrede van
Cateau-Cambresis was gesloten, leek het al boter tot den boôm:
Deur peys en vré ist nu goet in ons landen

zong de dichterlijke jonker VAN DER NOOT van wien wij later meer zullen hooren.
VAN DER NOOT zag een heldere toekomst tegemoet voor de kunst van het woord en
die der muziek:
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Rhetorica sal nu vry onverdroten
Met Musica in reynder liefden branden,
Want Mars legt nu vast gebonden met schanden.

Het was al ‘peys en vré’ - behalve voor de honderden die, omdat hun Christendom
afweek van dat der Roomsch-Katholieke kerk, werden geworgd, verdronken of
verbrand.
Tot dusver hadden die martelaars, meerendeels Doopsgezinden, weerloos gestaan
‘as de Schap oppe Weid’; doch na 1550 zal daarin verandering komen. Dan gaat het
Kalvinisme uit Frankrijk langzamerhand deze landen binnendringen en eerst in
Zuid-Nederland, daarna ook in het Noorden, meer en meer aanhangers winnen. Deze
waren niet gezind zich te bepalen tot de rol van ‘slachtschaepkens Christi’. Hier ging
zich een kracht ontwikkelen tot vrijmaking der gemoederen, die niet zou rusten
vóórdat zij haar doel had bereikt. Daarnaast bleef de Renaissance werkzaam tot
vrijmaking der geesten. In verbond met andere neigingen en krachten onder de
bewoners dezer landen, zullen deze twee meer en meer verdeeldheid brengen onder
de groote menigte der aanhangers van het oude, tegenstanders van het nieuwe, lauwen
en onverschilligen.
Aanhangers van Hervorming en Renaissance, versterkt door allen die om
staatkundige of andere redenen zich tegenover de Regeering plaatsen, zullen een
beweging in het leven roepen, die een deel van de bewoners dezer landen brengt tot
openlijk verzet tegen de Regeering; een beweging die de Regeering tevergeefs zal
pogen te stuiten en te onderdrukken; een beweging die daardoor wordt tot een strijd
voor vrijheid in het godsdienstige en staatkundige.
Hoe die strijd zich afspiegelt in de letterkundige werken van de tweede helft der
16de en den aanvang der 17de eeuw, zullen wij nu trachten te schetsen2).

Eindnoten:
1) Men vindt dit deel der lyriek van dezen tijd uitvoeriger behandeld in mijne Gesch. Lett. 16de
eeuw I, 354-8; II, 142-9. De zinspreuk Trou Moet Blycken wordt genoemd in Antwerpsch
Liedeboek no. 170, 3.
2) Het schrijven van dit overzicht werd mij vergemakkelijkt door het, reeds vroeger genoemd,
verdienstelijk proefschrift van Mej. Dr. C.C. V.D. GRAFT: Middelnederl. Historieliederen bladz.
141 vlgg. Dat het lied Vanden Hertog van Gelder (no. XXXI) ‘waarschijnlijk nit het Duitsch
vertaald is’, acht ik niet aannemelijk. Men beproeve maar eens het in het Duitsch terug te
vertalen; dan zullen zich veel meer bewijzen voor het tegendeel dier bewering opdoen dan
gelegen zijn in het paar onzuivere rijmen, door Mej. V.D. GRAFT vermeld; zulke rijmen zijn
overigens waarlijk geen zeldzaamheid ook in Nederlandsche liederen van onverdachte
oorspronkelijkheid.
Voorts verwijs ik voor dit deel van mijn werk naar VAN VLOTEN'S Nederl. Geschiedzangen
bladz. 179 vlgg. Een paar, uit letterkundig oogpunt, onbeteekenende liederen over den slag bij
Grevelingen (en den dood der graven van Egmond en Hoorne) in: Annales du Comité flamand
de France Jaargang 1853, p. 176 vlgg.
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Vestiging van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
1. Strijd tusschen Regeering en Volk.
Eerst langzamerhand openden zich de oogen der Regeering ten volle voor het feit,
dat de letterkunde een macht in den staat was geworden waarmede zij rekening moest
houden.
De vertooning en de onmiddellijk daarop gevolgde uitgave der Gentsche
Zinnespelen van 1539 zullen haar dat duidelijk hebben gemaakt. In 1540 en 1544
worden bepalingen uitgevaardigd tegen het drukken en verkoopen van
afkeurenswaardige boeken. In 1546 wordt het verbod nader omschreven: niemand
mag drukken of laten drukken: ‘eenige boucken, refereynen, baladen, liedekens,
epistelen, pronosticatiën, almanacken, noch eenige andere zaken oudt ofte nyeuwe
van der heyliger scrifturen oft eenige andere materie’ ..... ten ware dat ze vooraf
waren onderzocht en goedgekeurd door den censor.
In 1550 zet de Regeering de puntjes op de i's: de onderscheidene ‘quade verboden
boucken’ worden met name genoemd. Alle boekverkoopers moesten den ‘inventarys
van alle gereprobeerde boucken’ in hunne winkels ophangen; een magistraatspersoon,
vergezeld van een deskundige, zou zich ten minste tweemaal 's jaars komen overtuigen
of dit voorschrift werd nageleefd.
Dat er verband bestond tusschen de Hervorming en hare zuster-strooming de
Renaissance, zag de Regeering aanvankelijk niet. Het ‘Mandament’ van 1546, waarbij
het drukken en
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verkoopen van onderscheiden boeken verboden werd, stond toe dat de meeste
klassieke schrijvers in de scholen behandeld werden. Niet anders dan keizer Karel
dacht in dezen tijd zijn zoon Philips. Bij een bezoek van den aanstaanden vorst der
Nederlanden aan Dordrecht, ontving hij een welkomstgedicht, hem toegereikt door
den arm van de ‘beeltenisse van ERASMUS, na 't leven gemaekt, ter plaetse zijner
aenkomste opgerecht’. Daarna bezochten de vorst en zijn gevolg het (vermeende)
geboortehuis van den geleerde ‘met groote eerbiedigheit’1). Doch tien jaar later woei
de wind uit een anderen hoek: in 1559 werden ERASMUS' werken op den Index
geplaatst en wel in de eerste klasse: die der ergste ketters. Wel werd dit verbod in
1564 verzacht en sommige zijner werken (o.a. de Colloquia en de Laus Stultitiae)
nu gebracht in de tweede klasse: die der auteurs, welke kettersche neigingen hebben,
maar het bleek toch dat het Concilie van Trente de oogen der kerk had gescherpt.
De beweging was echter reeds te krachtig geworden om haar met dergelijke
verbodsbepalingen te kunnen onderdrukken. Wel mocht de Brugsche rechtsgeleerde
JOOS DE DAMHOUDERE in 1550 naar aanleiding van de (betrekkelijke) vrijheid van
drukpers uitroepen: ‘hadde dese quaede liberteit over vele jaren by de Princen
benomen gheweest ende bedwonghen!’2)
Indien JOOS DE DAMHOUDERE eenigen tijd na de uitgave van zijn boek is blijven
leven, dan heeft hij nog heel wat ergers dan deze ‘quaede liberteit’ moeten zien.
Juist na 1550 begint het strijdbare Calvinisme in deze landen op den voorgrond
te komen. Wij vernamen uit de klachten van ANNA BYNS hoe het zich langzaam
maar gestadig verbreidde. Welk een voortgang het reeds in 1567 had gemaakt, hooren
wij duidelijk uit de jammerklacht van Broeder HENRICK PIPPINCK, die in dat jaar
den derden bundel
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van ANNA'S refereinen uitgaf en opdroeg aan de gravin van Mansvelt: ‘O
Nederduyslant, Vlaenderen, Brabant, Hollant, Zeelant, Vrieslant met andere contreyen,
waartoe zijdij gecomen?’ Zoo vangt de klacht aan, waaruit oprechte droefheid spreekt
over het veldwinnen der ‘twistige secten’ en ‘valsche predicanten’ met ergernis over
de ‘stinckende en twistige CALVINUS leere’.
Die voorrede werd door den schrijver opgesteld: ‘in ons erm verbrant Clooster
der Minnebroeders’. Daar zien wij een der uitingen van de toenmalige vijandschap
tegen de R.-K. kerk. Waarlijk niet de eenige! Het vorig jaar immers had den
beeldenstorm gebracht: betreurenswaardige uiting van lang opgekropte rechtmatige
ergernis, door de R.-K. kerk en hare dienaren gewekt bij een groot deel van de
bevolking dezer landen. Uitgebroken in die streken van Zuid-Nederland, waar het
proletariaat het talrijkst was, vloog die storm voort als een cycloon, vernielend wat
in zijn weg kwam. Ongestraft mocht die daad niet blijven in de oogen van een vorst
die de handhaving van het R.-K. geloof ook in zijne Nederlandsche erflanden zijne
levenstaak achtte. In Augustus 1567 kwam, statig en streng aan het hoofd zijner
veteranen, de ijzeren hertog Brussel binnenrijden, nu nog de hoofdstad dezer landen.
Alva vond hier andere toestanden dan toen in 1555 Karel de Vijfde, een gebroken
man, de regeeringstaak overdroeg aan zijn zoon. Er was een talrijke adel, die deze
landen niet bestuurd wenschte volgens een staatkunde die rekening hield vooral met
de belangen van Spanje en de bevordering van den R.-K. godsdienst; die zich
verongelijkt achtte daar een vreemdeling, de kardinaal Granvelle, het oor had van
Landvoogdes en Koning. Er was een talrijke geestelijkheid die zich bedreigd zag
door de instelling der nieuwe bisdommen, waardoor de Koning de veldwinnende
ketterij hoopte te bedwingen; hoogere en lagere geestelijken, beducht voor
vermindering van macht
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en inkomsten, voor scherper toezicht op hun handel en wandel. Er was een krachtige
burgerij met hare regenten, voor een deel voorstanders van het nieuwe geloof, allen
vijanden der Inquisitie en gehecht aan hunne oude privileges.
Alva komt en de strafoefening neemt een aanvang. De Raad van Beroerten vonnist
onophoudelijk, onverbiddelijk. Zij, die deelgenomen hadden aan de beeldstormerij,
die ter hagepreek gingen, die om andere redenen verdacht werden, eindigden hun
leven aan de galg. Duizenden, straks honderdduizenden, wijken uit naar Duitschland
en Engeland. Onder hen de begaafde jonge prins Willem van Oranje, tot dusver de
leider van het verzet tegen Granvelle, weldra de leider van allen die niet gezind waren
het hoofd te buigen en Geuzen genoemd, sinds in 1566 vierhonderd edelen uit alle
oorden des lands der Landvoogdes een smeekschrift hadden aangeboden.
Langzaam en slechts aarzelend, sluit een deel van ons volk zich bij den Prins en
de Geuzen aan. Doch waar eens partij gekozen was, daar ontwikkelde zich een
volkskracht waartegen de beste soldaten der wereld toen niet bestand bleken. Welk
een leven, kleur en hartstocht in die grootsche worsteling van een deel dezer volken
onder een genialen leider tegen de Spaansche overmacht! Welk een rijkdom van
kracht, van karakters, van grootsche of ontzettende tafereelen! Een schare
Watergeuzen, gedost in geroofde priestergewaden, naar den Briel zeilend om daar
de vrijheid te verdedigen; vruchtelooze krijgstochten der Oranjes in het Oosten en
Zuiden des lands; uitgebrande en uitgemoorde steden; uitgehongerde stedelingen,
wedijverend met hunne belegeraars in wreedheid en ruwen spot, met zelden hen
overtreffend in zelfverloochening en taaie volharding; wisseling van landvoogden
en gewemel van volken op deze kleine plek gronds; pogingen tot nauwer
aaneensluiting der opstandspartij, tot het sluiten van ‘Pacificaties’ of ‘Uniën’,
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nauwelijks tot stand gekomen of reeds weer geschonden; moordaanslagen op den
man, die meer en meer het beginsel van den opstand in zijn persoon
vertegenwoordigde.
Die moordaanslagen waren het antwoord van den Koning aan diegenen zijner
onderdanen die in 1581 hem, den tiran, hadden vervallen verklaard van zijne
heerschappij; die dezen Landsheer hadden afgezworen, steunend op de leer der
volks-souvereiniteit en op hun geweten dat hun gebood ‘God den Heere, der Hoochster
Majesteit’ meer te ‘obedieeren’ dan hun wereldschen vorst. Zoo volgde een aanzienlijk
deel van de bewoners dezer landen den martelaar Jacques d'Auchy, die in 1559 tot
den inquisiteur Lindanus had gezegd: ‘Heb ick dat mandament van den Coninck
overgetreden, dat is een cleyne sake, naedenmael ick dat doende, hebbe volbracht
dat mandament des Conincks der Coningen, die de warachtige God ende eewighe
Coninck is’.
Toen Willem van Oranje door de hand van den tweeden moordenaar was gevallen,
stond der opstandspartij het water aan de lippen en zoo bleef het nog eenige jaren.
Maar de tien jaren van 1588-1598 brachten verademing, deden de schaal langzaam
neigen ten gunste van het voor zijn vrijheid strijdend volk. De Calvinisten worden
meer en meer de heerschende, de Roomsch-Katholieken de onderliggende partij. Op
hun beurt worden de laatsten verdrukt, soms vervolgd, al was het leed hun aangedaan
niet te vergelijken bij hetgeen de aanhangers der Hervorming te lijden hadden gehad
van Rome en Spanje. De Zuidelijke Nederlanden, ontvolkt en verwoest, keeren
langzamerhand onder de macht van Spanje terug. Honderde gezinnen van Hervormden
wijken uit naar het Noorden en verhoogen daar het weerstandsvermogen der bewoners:
handwerkslieden, kooplieden, industriëelen, geleerden, kunstenaars, velen hunner
tevens rederijkers.
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Het Noorden bleef het hoofd ophouden. Van het begin der troebelen af had de
kaapvaart vooral aan Hollanders en Zeeuwen veel voordeel gebracht. De handel
ontwikkelde zich half door half in weerwil van den oorlog. Tevergeefs tracht Spanje
dien handel te belemmeren door het onveilig maken van den weg langs zijne kusten.
Van den nood een deugd makend, zoekt de handel andere wegen. De Antwerpsche
koopman De Moucheron, uitgeweken naar Middelburg, opent de vaart op de Witte
Zee. Anderen zoeken een nieuwen weg naar Indië om de Noord. In het laatste tiental
jaren der 16de eeuw volgt de eene stoute tocht op de andere: wien behoeft men te
herinneren aan den schranderen, heldhaftigen Willem Barentsz., aan Houtman, die
den eersten tocht naar Indië doet, aan Olivier van Noort die de wereld omzeilt?
Al breeder slaat het jonge volk zijn stoute wieken uit en gaat zijn vlag vertoonen
aan de volken der aarde. Door den invloed van den genialen staatsman die in dezen
tijd op den voorgrond treedt, Oldenbarnevelt, vormt zich de
Oost-Indische-Compagnie; het Noordnederlandsch volk gaat zich vestigen in Indiê.
Van daar beginnen ras de schatten hierheen te vloeien. Die zenuw van den oorlog
stelt het kleine volk in staat, den strijd vol te houden tegen een rijk dat door
wanbestuur achteruitging, doch nog machtig was en met een laatste krachtsinspanning
zijne vloten en legers op ons afzond. Prins Maurits van Oranje, geniaal veldheer,
biedt met een door hem zelf geschapen leger het hoofd aan den vijand en waakt voor
het behoud van den zich vormenden staat. Heemskerk en andere vlootvoogden
beginnen onze zeemacht te ontwikkelen en den Spanjaard in zijn eigen zeeën te
bestoken.
Langzaam keeren rust en welvaart in het Noorden dezər landen terug en wekken
het verlangen naar het eind van den oorlog. Het geslacht dat jong was geweest bij
den aanvang
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der troebelen, de felste vijanden van Rome en Spanje, begon oud te worden of was
gestorven. Oldenbarnevelt dringt aan op het sluiten van een wapenstilstand, Maurits
verzet er zich tegen, doch moet zich voegen naar den wil der Staten-Generaal, zijner
meesters. Zoo wordt dan in 1609 tusschen Spanje en de Noordelijke Nederlanden,
nu één staat geworden, het Twaalfjarig Bestand gesloten. Waren deze gewesten reeds
eenige jaren vroeger als gelijkgerechtigden opgenomen in een verbond tusschen
Frankrijk en Engeland tegen Spanje, nu werden zij door den vijand met wien zij zoo
lang gestreden hadden, feitelijk onafhankelijk verklaard.
De Republiek der Vereenigde Nederlanden was gevestigd.

Eindnoten:
1) Vgl. het verhaal in BRANDT'S Historie der Reformatie (1671) I, 156.
2) Practycke ende handbouck in criminele zaeken ..... Tot Loven MDLV., p. 259.

2. Volkseenheid in wording. Scheiding van Noord en Zuid.
Die Republiek was de eerste gebrekkige staatsvorm van een wordende nationaliteit,
het Noordnederlandsche volk. Wij kunnen de nog teere plant dier nationaliteit ten
deele volgen in hare ontwikkeling onder den bevruchtenden storm van gebeurtenissen.
Gedurende de eerste helft der 16de eeuw waren de Nederlanden gebleven wat zij
vroeger waren: een samenvoeging van min of meer onafhankelijke staten en staatjes,
bijeengehouden door de persoon van den vorst. Karel de Vijfde was een sterke
bindende kracht geweest; met Philips den Tweede kwam de ontbinding. De
Dietsch-sprekende deelen der Bourgondisch-Oostenrijksche erflanden zullen,
Spaansch geworden, uiteenvallen in twee helften: de Noordelijke helft zal zich vormen
tot een onafhankelijken staat met eigen nationaliteit.
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De onderlinge gescheidenheid en verdeeldheid van de Dietsch-sprekende deelen der
Oostenrijksche monarchie blijkt ook in dezen tijd op meer dan een plaats. In de
Zuidnederlandsche klucht van Tielebuys (ao. 1541) zegt een man die zijn gestorven
vrouw betreurt: ‘Och! 't was een die schoonste bloem van Kempenlant’. Toen dat
stuk later door de Haarlemsche Kamer ‘Trou Moet Blycken’ werd vertoond, achtte
de factor of een ander het blijkbaar noodig deze plaatsaanwijzing te veranderen; in
dat handschrift lezen wij: ‘Och! 't was een die schoonste bloem van Hollant’. In een
derde handschrift heeft, waarschijnlijk ook ter wille van dergelijk particularisme,
Hollant plaats moeten maken voor 't Westlant’. De Gentsche drukker en taalkundige
JOOS LAMBRECHT maakt in zijne Nederlandsche Spellijnghe (ao. 1550) onderscheid
tusschen: ‘Vlaamsche, Brabantsche, Hollandsche, Geldersche, Cleefsche, Vriessche,
Gullicsche ende Zeeuwsche taalsilleben of uutganghen van spraken’. Uit het noemen
van Cleef en Gulik onder de Nederlandsche gewesten, ziet men wel hoe weinig
scherp de grens der zich hier te lande vormende nationaliteit aan den oostkant was
getrokken; eerst het zwaard van Maurits zal die grens trekken waar zij in hoofdzaak
nog loopt.
Niet alleen gescheiden, ook verdeeld, waren de Dietsch-sprekende gewesten. Nog
in 1586 mocht, zoo verhaalt HOOFT ons, geen Brabander te Utrecht eenig
regeeringsambt bekleeden, noch een Utrechtenaar in Brabant.1) Dat is waarlijk niet
het eenig staaltje van dien aard: in rechtspraak, muntwezen en tal van andere zaken
waren de gewesten onderling gescheiden en ontstond uit die gescheidenheid niet
zelden verdeeldheid of twist.
Voor verreweg de meesten was het gewest waar zij woonden de kleine wereld,
waarin zij zich met hun persoon en hunne gedachten bij voorkeur bewogen. In hooger
mate nog: de stad
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hunner inwoning. Meer dan een titelblad dier dagen spreekt met naïeven trots over
de ‘triumphelycke coopstadt van Antwerpen.’ ‘Als ick Antwerpen noeme’ zegt de
proloog van het daar ter stede in 1561 vertoond zinnespel van Herenthals, ‘Denckt
dat ghy hoort Venegiën, Florentiën ....’ en een lange reeks namen van groote steden
volgt om een denkbeeld te geven van Antwerpens grootheid.
Met denzelfden trots spreekt in 1566 MARCUS VAN VAERNEWYCK over ‘die groote
edele stadt van Ghendt’ waarop gansch Vlaanderen oogde ‘als haren patroon,
overhooft ende exemplaer wesende.’2) Hier trots, elders dankbare liefde voor die
stad. De Roomsch-Katholieke theoloog en redenaar PIETER DE BACKER schrijft in
de opdracht van een stichtelijk werkje aan Mevrouw Livina van Steelant: ‘Maer dat
ic dus sorchvuldich ben voor de stad van Ghend en is gheen wondere; hebbict niet
al naest God van mijnder stadt, dat my mijn moeder neghen maenden ghedreghen
heeft, dat zy my zooghde ende opqueecte, ist niet al ghebeurt binnen Ghendt?’3) Soms
uit zich die gehechtheid aan de stad, waarvan men burger is, op een tragische wijze.
Zekere Jan de Ridder, een plaggensteker, die in een der jaren tusschen 1566-'76 te
Utrecht aan de stadsgalg is opgehangen, ‘beclaechden hem zeer, dat hy buyten die
stadt hangen moeste, soe hy mede een borger was.’4)
De Hervorming en de ten deele door haar ontstane strijd voor de vrijheid zullen
verandering brengen in deze toestanden. De stroom van het nieuwe geloof spoelde
over de enge gewestgrenzen heen, bracht de aanhangers eener zelfde gezindte uit
onderscheiden gewesten samen. Voor Calvinisten uit Vlaanderen, Braband, Holland,
Zeeland bleek de vereenigende kracht des geloofs sterker dan de scheidende kracht
van het gewestelijk verschil; voor Lutherschen en Doopsgezinden was het niet
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anders. Zoo kwamen de bewoners van onderscheiden gewesten nader tot elkander;
nu eerst kon in hen, die zich vereenigd voelden door een gemeenschappelijk Dietsch,
naast het besef van gewestelijke eenheid dat van volkseenheid opkomen.
Met de steden ging het als met de gewesten. Vroeger vooral onderlinge naijver,
zich uitend in twisten, in spot- of scheldnamen, vroeger vooral zelfzucht en gering
medegevoel voor elkanders wel en wee; nu - welke stad kon onverschillig blijven
bij het lot van Antwerpen, ten prooi aan Spaansche of Fransche furie; van Zutfen,
Naarden, Haarlem, uitgeplunderd, uitgemoord, verwoest, verbrand? Hoe zien wij,
als Haarlem in nood is, het gemeenschapsgevoel opvlammen in Delft, Leiden,
Rotterdam en andere steden waar een groot aantal burgers zich aanbiedt om een
poging tot ontzet te doen ‘uit loutere liefde tot vaaderlandt, bondgenooten en gloorye.’
Welk een schok van blijdschap gaat door Delft, wanneer de tijding van Leiden's
ontzet er op een Zondag in de middagpreek wordt afgelezen; door Delft, door Holland,
door de harten van allen in deze landen die deel namen in den zwaren strijd tegen
Rome en Spanje. Wel mocht HOOFT die ons vertelt, dat er in Delft op één dag meer
dan duizend gulden aan geld en eetwaren voor de uitgehongerde Leidenaars werd
ingezameld, zeggen dat die ‘mildt-en trouwhartigheit de knoop van 't
Eedt-genootschap te meer deed knellen en de leeden in liefde te zaamen bond.’5)
Niet alleen door het samenbrengen van bewoners der onderscheiden gewesten
oefende de Hervorming invloed op de ontwikkeling van het nationaliteitsgevoel, ook
door haar gebruik van de moedertaal als taal van den godsdienst. De Hervorming
volgde in dezen den weg waarop de ‘moderne devotie’ haar was voorgegaan; doch
terwijl de ‘moderne devotie’ ons het Latijn en het Dietsch naast elkander toont,
vinden wij bij de
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Hervorming louter de volkstaal met uitsluiting van het Latijn. Bij een paar
gelegenheden kunnen wij de beide talen tegenover elkander zien staan. ‘Hoe leest
ghy (uw Pater noster), in Duytsch of Latyn?’ vraagt, in GNAPHEÜS' dialoog, Timotheüs
aan Lazarus. ‘Ick lees't’, antwoordt deze, ‘soo ic van mijn vader gheleert hebbe: Pater
noster qui es in celis etc.’ Timotheüs weer: ‘Ghy behoorde dat in Duytsce te lesen,
so mocht ghij 't des te beter verstaen, want ghy en condt gheen Latijn.’6)
Broer Hendrick van Biesten, Orateur van de Minnebroeders te Amsterdam, vertelt
ons van een kinderdoop in dezen tijd in de Oude Kerk. Een van de peters wilde ‘dat
die cappelaen het kint soude segenen in duyts, ende die priester en wilden 't niet doen
dan op d' ouwe costuijm ende manier.’7)
Ook de vrijheids-oorlog zal waarschijnlijk langs andere wegen dan de
bovenaangewezene hebben medegewerkt tot de ontwikkeling van het
nationaliteitsgevoel. Gedurende de tweede helft der 16de eeuw zien wij in deze landen
Spanjaarden en Italianen, Franschen, Duitschers, Engelschen, Schotten en Ieren met
of tegen de Nederlanders en Spanjaarden strijden. Dat groot aantal vreemdelingen
van verschillenden volksaard moet menigen Nederlander zijn eigen volksaard, door
de tegenstelling met andere, beter hebben doen kennen en zoo de zelfkennis hebben
ontwikkeld, die voor een volk even gewenscht is als voor een individu. Wij mogen
vermoeden dat dit zóó geweest is, doch kunnen er slechts een enkel bewijs voor
aanvoeren. In VAERNEWYCK'S meermalen aangehaald werk Van die beroerlicke
Tyden (III, 191-2) lezen wij:
‘Ziet, lieve, hoe onghelijck die naciën zijn, ende welc een ghoede mijne van volcke
d'een landt voet buten d'andere. Nu, elck heeft daerbij ooc zijn ghebreken ende
gracien: de Spangiaert es daerbij ghetrauwe, clouck ende wel zurghedraghende,
neerstich ende licht; den Duijtsche edel ende redelic
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van herten, gheen volck bijsonder hatende, lichte te voeden, hebbende allesins een
ghemoet dat eenen ruterman betaemt.’
Naast het aandeel der Hervorming in de ontwikkeling der volkseenheid moet dat
der Renaissance worden genoemd. Uit haar aard was de Renaissance kosmopolitisch;
dat kosmopolitisch karakter zagen wij duidelijk in ERASMUS. Door de Hervorming
werd de Renaissance of liever: het Humanisme dat samenhing met de Renaissance,
genationalizeerd. De humanisten die der Hervorming toegedaan waren en daardoor
meestal zich aansloten bij de partij van den opstand, stelden het humanisme in dienst
van den strijd tegen Rome en Spanje. De gevoelens en inzichten van den
vredelievenden ERASMUS worden door anderen dan hij in de practijk des levens
gebracht. Zoo b.v. door Willem Pauwelszoon van Thenesse, dien Prins Willem in
1567 met de handhaving der orde te Amsterdam, vooral in geloofszaken, belastte en
die door HOOFT wordt gekenschetst als ‘een goeden en treflyk ryken burgher, die de
gemaatightheit in geloofszaken uit de schriften van ERASMUS gezooghen had.’
Moet men niet aan den invloed der Stoïcijnsche wijsbegeerte denken bij het verhaal
der laatste oogenblikken van den geleerden Delftschen boekdrukker HERMAN
SCHINKEL, in 1568 ter dood veroordeeld wegens het drukken van kettersche boeken?
Een paar uren vóór zijn dood nog dicht hij Latijnsche verzen voor zijne vrienden
Petrus Forestus van Alkmaar en Cornelis Verheiden van Leiden; op zijn gang naar
de gerechtsplaats spreekt hij over een bedorven versregel in SENECA'S Octavia8). Een
type van den humanist in dienst van zijn land en zijn volk is de weinig bekende
Willem Verheiden. In 1568 wordt hij te Grave uit den deftigen middenstand geboren;
hij studeert te Leiden, is rijzig, sterk, munt uit in allerlei lichaams-oefening, doch
ook in de beoefening der klassieken; doet een
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groote reis door Duitschland naar Venetië. In dienst der Staten getreden, wordt hij
luitenant der Infanterie. Nog geen dertig jaar, sneuvelt hij bij Hulst, strijdend tegen
een overmacht van Spanjaarden9). Nergens echter zien wij den invloed der
genationalizeerde Renaissance duidelijker dan in de stichting der Leidsche
Universiteit, zoo terecht ‘praesidium libertatis’ genoemd.
Op den dag der inwijding in 1575 werd een plechtige ommegang door Leidens
straten gehouden: het heilig Evangelie, een vrouw in sneeuwwit gewaad, in een door
vier paarden getrokken triomfkar, omringd door de vier Evangelisten, voorafgegaan
door schutters en soldaten, werd gevolgd door Justitia, Medicina en Minerva met
antiek uitgedoste volgelingen. Daarachter: muzikanten, de feestredenaar, professoren
en doctoren, Vroedschap en burgerij.
Zoo zag men hier dus Bijbel en Oudheid, Hervorming en Renaissance, onder de
bescherming van burgerijen, soudeniers en magistraten. Welk een verschil tusschen
dezen ommegang en de vroegere, waarvan de priester doorgaans het middenpunt
uitmaakte; de priester, met de opgeheven hostie voortschrijdend onder de aan vier
hoeken gedragen huive, voorafgegaan door geestelijken en zingende schoolknapen,
door Sint Joris met den draak, gevolgd door de beelden van reuzen en Heemskinderen.
Voortgekomen vooral uit het verlangen naar een eigen instelling ter opleiding van
leeraars der Hervormde kerk, en de studie der Oudheid vooral ter vorming van
theologen, juristen en medici beoefenend, breidde de Universiteit haar werkkring
weldra uit; door hare klassieke studiën werd zij wereldberoemd; als burcht van het
nieuwe geloof en van de Renaissance tevens, werd zij meer en meer een instelling
van nationale beteekenis, een kracht in de ontwikkeling van ons volksleven.
Nog in een ander opzicht oefent de Renaissance invloed op
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den groei van het nationaliteitsgevoel te onzent: de vorming van het begrip, uitgedrukt
door het woord vaderland.
Vroegere eeuwen kenden de samenstellende deelen van dit woord wel, niet de
samenstelling zelve. Wanneer de mystieken spraken van ‘Jerusalem, mijns vader
land’, dan hadden zij het oog op het vaderland daarboven; het woord vaderland in
den hedendaagschen zin vinden wij pas na de Renaissance. Vaderlandsliefde en
nationaliteitsgevoel waren bij de Grieken en Romeinen sterk ontwikkeld; het is
begrijpelijk dat de jonge volken van den nieuwen tijd bij wie de kern dier gevoelens:
gehechtheid aan den geboortegrond, aanwezig was, die gevoelens tot bewustheid
brachten en ze ontwikkelden onder den invloed van de antieke gevoelens. Reeds in
het jaar 1551 is van het woord vaderland een bijvoeglijk naamwoord vaderlandsch
gevormd; in de voorrede van SUSATO'S Musyckboekskens immers wordt gesproken
van ‘vaderlandsche musycke’.
Gaf de Renaissance ons het woord in deze beteekenis, de strijd voor de vrijheid
gaf aan dat woord een vollen en rijken inhoud. ‘Dulce et decorum est pro patria mori’
had HORATIUS TYRTAEUS nagezongen; hoevele Nederlanders van dezen tijd hebben
in den strijd tegen Spanje en Rome met hun bloed getuigd, dat zij evenzoo gevoelden!
Geuzenvaandrigs, die bij een mislukte poging tot ontzet van Haarlem, wanneer alles
om hen heen op de vlucht slaat, zich in hunne vaandels wikkelen en den eeredood
sterven, niet voor den roem alleen, maar ook voor hun plicht en hun volk en den heer
dien zij dienden; de vaandrig Otto Clant, die weigert zich aan de Spanjaards
overtegeven en eveneens sterft, gewikkeld in zijn vaandel; Jan Haring, tweede
Horatius Cocles, die alleen op een smallen dijk den vijand tegenhoudt en zich dan
redt door zwemmen, die later in het neerglijden langs den mast van Bossu's schip,
met de geroofde admiraalsvlag om het lijf
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doorschoten wordt; Herman de Ruyter die zich en zijne vijanden onder de puinen
van Loevestein begraaft; Reinier Claessens, de lont in het kruit van zijn overmand
schip stekend - bovenal Prins Willem, gevallen onder het schot van een
sluipmoordenaar, met zijn laatsten adem Gods barmhartigheid afsmeekend voor zijn
volk.
Tot dusver hielden wij in onze beschouwing het oog gericht zoowel op de Zuidelijke
als op de Noordelijke Nederlanden, beide immers betrokken in den vrijheidsoorlog.
Wij zagen reeds dat die oorlog scheiding bracht tusschen Noord en Zuid, dat het
Noorden alleen den strijd voortzette en onafhankelijk werd. Die scheiding en de
daaruit voortgevloeide stichting van de Noordnederlandsche Republiek, waardoor
het zwaartepunt in de geschiedenis dezer landen zich van het Zuiden naar het Noorden
verplaatste, is van zooveel gewicht dat wij daarbij even moeten stilstaan.
Op vele plaatsen in den loop van dit verhaal heeft men kunnen opmerken, hoe tot
het midden der 16de eeuw het Zuiden hare zuster van het Noorden in de meeste
opzichten overtrof. In rijkdom, algemeene beschaving, kunstzin overtroffen de
bewoners der Zuidelijke gewesten die van het Noorden, al waren de laatsten in deze
opzichten niet misdeeld; Antwerpen was de voornaamste koopstad, Brussel de
hoofdstad dezer gewesten. Het spreekt van zelf, dat dit overwicht niet in eens verloren
ging. In een der Antwerpsche zinnespelen van 1561 openbaart zich het gevoel van
meerderheid der Zuidelijken tegenover de Noordelijken in een gesprek tusschen een
paar allegorische personages: Vrouw Ledicheit tracht statig te gaan en haar kleed te
doen golven; ‘doe ik het zoo goed?’ vraagt zij aan Eigen Zinnelijkheid. ‘Ja’, antwoordt
deze, ‘maar gij loopt, alsof gij een Hollandsche meid waart’. Nog in 1604
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schrijft WALICH SYWAERTZ in zijne Roomsche Mysteriën ontdeckt (1604) over de
‘Brabantsche Amandel-Tourt .... daer wy slechte Hollanders mede op beginnen te
verleckeren.’
De ‘slechte’ d.i. eenvoudige, Hollander tegenover de, meer aan het uiterlijk, ook
aan pracht en praal, gehechte Zuidelijken; de ‘botte’ Hollander tegenover den meer
beschaafden en verfijnden bewoner der Zuidelijke gewesten - die tegenstelling vinden
wij in de 16de eeuw ook elders. BRANDT verhaalt ons dat er omstreeks 1566 geschillen
ontstonden tusschen de Friesche Doopsgezinden en uitgeweken Vlaamsche
geloofsgenooten die zich onder hen gevestigd hadden. De Vlamingen hadden allerlei
aanmerkingen op der Friezen doen en laten, gebruiken en gewoonten; de Friezen
waren ‘slecht in kleedingh, maer wat reinlijk en net in hun linnen en huisraedt; de
Vlaemingen in huisraedt slecht, maer in hunne klederen wat meer uitwendig’10).
Of de Zuidnederlanders niet te ver gingen in hunne onderschatting van de
Noordelijken, kunnen wij nu bezwaarlijk nagaan. Zeker is, dat de Italiaansche
koopman GUICCIARDINI, die meer dan veertig jaren in deze landen heeft gewoond,
in 1567 getuigt, dat de Hollanders van dien tijd zich in vele opzichten gunstig
onderscheidden van hunne voorouders: ‘want al zijn die doen*) onbeleeft ende
*)
ongheschickt geweest ..... soo zijn deze nu teghenwoordichlijck seer beleeft,
toen.
geschict, verstandich, borgherlijck ende gezedich.’
In allen gevalle, de vrijheidsoorlog brengt verandering in de onderlinge verhouding.
Het Zuiden, lichter opvlammend, was den strijd begonnen - het Noorden, trager te
bewegen, houdt den strijd vol. In de Unies van Atrecht en Utrecht van het jaar 1579
zien wij de kiemen van hetgeen de Staten-Generaal in 1587, ‘d'eerste ontleeding der
Landtschappen’ noemden11). In het volgend jaar (1580) reeds wordt de zetel der
centrale Regeering van Antwerpen naar het veiliger Holland verplaatst.
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Bij duizenden wijken, vooral naarmate het Zuiden meer in de macht der Spanjaarden
geraakt, bewoners dier gewesten uit, vestigen zich onder hunne geloofs- en
strijdgenooten in het Noorden, verzinnelijken door hun uittocht het verleggen van
het zwaartepunt. Uit de strijders tegen Spanje en Rome in het Noorden, versterkt
door geestverwanten uit het Zuiden, ontstaat hier te lande de heerschende klasse van
strenge Calvinisten en gematigde Hervormden, die in het laatste twintigtal jaren der
16de eeuw het hecht al steviger in handen krijgt en houdt. Uit die heerschende klasse,
uit de dissenters (Lutherschen en Doopsgezinden) en anderen, uit de zeer talrijke
Roomsch-Katholieken ontstond een afzonderlijk volk: het Noordnederlandsche, dat
nog verre was van een hecht geheel te vormen.
Dat zich vooral bij de heerschende klasse doch ten deele ook bij het overige volk
in en na den grootschen vrijheids-oorlog een sterk zelfgevoel ontwikkelde, laat zich
gemakkelijk begrijpen. De volkstrots spreekt in de Twe-spraack der Nederduitsche
Letterkunst (ao. 1584) luid genoeg: ‘Vindmen oock eenigh land, dat zo ryck is van
wel bezeilde en toegheruste schepen, van ghetrouwe schippers ende rapse bootsluy?
Vindmen oock volck, die van hun land zo ten aldervorderlycksten konnen het not*)
trecken als onze Hollanders doen? Zo datter niet een voet lands onghebout blyft. *)genot.
Ist hoogh? Men bezaid het met de nutbaarste vruchten. Ist laagh? Men wayd het*),
'tselfde met molens ende sluyzen van 't water ontledighende ..... Met koopmanschap *)maakt er weiland van.
ende ambachten wyckenze niemand, 'tzy Oost, West, Zuyen en Noorden, op zoo
veel verscheyen landen en havenen ende met zo menigherley waren handelende,
datse in 't selve alle landen ande ze gheleghen in de veelheyd te boven ghaan, alzo
zy oock in verscheyden handwercken uytmunten.’
Dat zelfgevoel had zich trouwens ook reeds drie jaar vroeger
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geopenbaard, toen zij hunnen vorst vervallen verklaarden van de heerschappij dezer
landen. Echter hadden zij, begrijpelijker wijze, niet dadelijk het zelfvertrouwen dat
vereischt werd om zelf de leeggekomen plaats van den Souverein in te nemen. Wij
zien de Staten-Generaal eerst pogingen doen om de Souvereiniteit dezer gewesten
aan Frankrijk of Engeland over te dragen. Eerst wanneer beide geweigerd hebben,
gaan zij zich langzamerhand gewennen aan het denkbeeld, dat zij zelve de meesters
des Lands zijn en zien wij hen in het laatst der 16de eeuw als zoodanig optreden.
Zoo kreeg het ‘vereenigd, vrijgevochten volk’ voor één uitheemschen meester een
aantal inheemsche, onder wier bestuur het zich willig voegde, of - voorzoover het
de Roomsch-Katholieken gold - onwillig of lijdelijk berustte.
Het is te begrijpen, dat de aanhangers van het nieuwe geloof, in de dagen van strijd
zelve of in veiligheid terugziend op hun bijna wonderbare verlossing van Roomschen
gewetensdwang en Spaansche tirannie, zich gaarne vergeleken bij het door God
uitverkoren Israëlietisch volk, eveneens op wonderbare wijze uit de Egyptische
slavernij verlost. Die vergelijking was reeds in de 15de eeuw toegepast op de
kooplieden tusschen Maas en Rijn, die verdrukt werden door onrechtvaardige vorsten.
Met meer recht mocht zij gelden voor een deel dezer volken in hun strijd met Spanje
en Rome.
Tegenover deze vergelijking vinden wij bij de aanhangers der Renaissance deze
andere: Nederland = Griekenland. Immers ook Griekenland was een klein en
verbrokkeld land met vele schoone, machtige steden; bewoond door verstandige,
onversaagde, vrijheidlievende lieden, die leefden van de zeevaart; ervaren schippers
die ter wereld hun gelijken niet vonden; door den handel waren zij toegenomen in
rijkdom en weelderig
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geworden. In Xerxes vertoonde zich de ‘opgeblasene Persisse Spaens-gelijcke
grootzheyt, alle andere Natiën voor de hare verachtende, de Monarchie van de gantze
Weerelt in den sin voorgenomen hebbende.’ In de Voorrede van het werk aan welks
opdracht deze woorden ontleend zijn, lezen wij over de verhouding van den enkeling
tot zijn vaderland: ‘Wy en zijn (seyt PLATO) ons selven niet geboren: maer onsen
oorspronck comt ten deele den vaderlande toe, ten deele den ouderen, ten deele den
vrienden. Onder de vrinden zijn de ouders de voorneempste: Maer PLATO stelt voor
al het Vaderlandt, dwelc is onser aller moeder ..... Wel is waer, dat alle landt der
vromen Vaderlandt is: Maer ic en weet niet (seit de Poëet) met wat soeticheyt het
lant, daer men in geboren is, een yegelijck aenloct. Daer voor te sterven de oude
loflijck geacht hebben’12).
Zoo zien wij dan ten slotte ook in den groei van het nationaliteitsgevoel bij de
bewoners dezer landen op nieuw de beide groote stroomingen, die wij in den aanvang
van dit deel hebben getracht te schetsen: Hervorming en Renaissance, die ook in het
vervolg van dit verhaal zichtbaar zullen blijven.13) 14)
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De Letterkunde tijdens den Vrijheids-oorlog.
1. Strijdpoëzie der Geuzen en hunner Tegenstanders.
Evenals in den strijd tegen Rome en Spanje, kan men ook in deze poëzie godsdienst
en staatkunde ter nauwernood van elkander scheiden. Vormden voor den Geus Papen
en Spanjaarden ééne partij, door den Katholiek werden ‘Calvinus' afcompste*) en der
*)
Geusen lyne’ over één kam geschoren. Een spotdicht op den paus, op de
issus de Calvin.
geestelijkheid was een aanval op den staatsgodsdienst dien de koning met geweld
van wapenen trachtte te handhaven; een liedje dat jubelde over den beeldenstorm,
zette aan tot herhaling van zulke wandaden. Toch mogen wij, ter wille van een
gemakkelijk overzicht, een aantal liederen en refereinen, die aanvallen op de
geestelijkheid, de leer en den godsdienst der tegenpartij behelzen, wel scheiden van
zulke die vooral over den uiterlijken loop der gebeurtenissen handelen.
Nog klonken in enkele martelaarsliederen de stemmen der ‘slachtschaepkens
Christi’, doch zij worden ras overstemd door die van Calvinisten, Lutheranen en
andere strijdbare aanhangers van het nieuwe geloof en den opstand. Spot- en
schimpdichten op de geestelijkheid worden gehoord, evenals in de eerste helft der
16de eeuw; doch de spot is feller, de schimp grover geworden; in menig stuk ook
treffen ons een goedmoedige ironie en overmoedige dartelheid, die toonen dat de
dichters
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zich zeker voelen van hunne zaak en vertrouwen op een eindelijke zegepraal.
Welk een felle verwijten over de heerschzucht en hebzucht der Papen die aan
Jezabels tafel genieten, tegen het adderengeslacht der Papisten; welk een uitingen
van haat, nog in het laatst der 16de eeuw tegen het ‘paeps gespuis’, de ‘abten met
dicke balgen’, de ‘paters vol overdaet.’ Hoe vaart men uit tegen het groote Beest,
den gekroonden Draak, waarop de Hoer van Babylon gezeten is! ‘Laet varen de Hoer
van Babylon!’ klinkt het telkens. Hoe vermeit men zich in de genealogie van ‘den
woesten en gruwelijcken Antichrist, een soone der duysternisse, een soone des
duyvels.’ Die Antichrist spreekt uit den Paus; den Paus, door Sint Pieter afgewezen
aan de hellepoort, dien Lucifer weigert in de hel te ontvangen, wiens eenige troost
het vagevuur is! Bekende geestelijken kregen ook hun beurt. Dr. Sonnius, bisschop
van den Bosch geworden als loon voor zijne medewerking aan de nieuwe kerkelijke
indeeling dezer gewesten, bad men een parodie op het ‘Onze Vader’ toe, aanvangend:
O, bisschop Sonnius, die ten Bosch zijt,
Uwen name is zeer benijt
enz.1)

Den beruchten inquisiteur Meester Pieter Titelman werd een ‘lamentacie’ in den
mond gelegd, waarin hij klaagde over zijn val.2) Tegen deze en andere vervolgers
der nieuwe leer regent het verwenschingen en dreigementen: de dag der wrake zal
komen, loon naar werken zullen zij krijgen, schaamte zal hen bedekken; hooren zij
niet reeds: ‘cecidit civitas magna Babylonia?’
Op de geestelijken komt men telkens terug; op den
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‘gheschoren hoop’ zijn de meeste aanvallen gericht. Nu eens klinkt het smadelijk:
Eenen hoop gesellen, die op den bedelsac leven
Ende en geven acchijssen noch tribuyt,
Sy en wercken noch sy en werden geen poorters beseven,
Noch met den Prince ter oorlogen en trecken sy niet uyt,
Maer sy ontfangen loef, thienden en fruyt,
Twelck alleen toebehoort den schamelen lieden,
Die verteert daghelicx menich lecker ghuyt,
Die in 't secrete de waerheyt bespieden.
Sy maecken statuten, sy verbieden en gebieden,
Houden Heeren ende Princen daeronder subject,
Tquaet cruyt haers hofs sy niet ut en wieden,
Maer die hurlieder sulcx vermanen, houden sy suspect.
Hadde God niet ut den slaep eenen Sassenare ontwect,
Al 's werelts goet souden sy hebben vercregen,
Maer de cuvele*) heeft haerlieden boverije bedect;
Is dit niet de waerheyt? Jae 't! maer 't moet zijn verswegen.

*)

pij.

Dan eens stelt men hen gerust met ironische goedmoedigheid:
Ghy, diemen geestelijc noemt in ons provinche,
En sorcht niet, en vreest niet, en wilt niet vliên!
Hoe wel dat nu peys is met den prinche
Van Oraengien, u en sal niet misschien!*)
..................
Ghy sult noch ledich gaen en oock niet wercken,
D' eerste sitplaetse sult ghy oock behouwen,
Men sal u noch ‘Raby!’ heeten in alle percken,
Ghy sult noch bichten maechden en vrouwen,
Ghy sult noch pelsen draghen tegen 't vercouwen,
Men sal noch voer u coopen de beste spyse,
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Die ter merckt veyl comt in elcx aenschouwen;
Daer en leyt niet aen, al isse dier van prise.
Ghy en sult niet gheven gheen axcijse,
Mer vry syn, al ist voer de steden cleyn profyt;
Ghy en sult oock binnen uwen logyse
Gheen soldaten houwen, omdat ghy geestelyc syt;
Want ghy moet voer ons bidden talder tyt,
Studeren en al werm onder tdack schryven.
Ghy sult oock niet waken,*) ist oorloge oft strijdt;
Syt te vreden, ghy sult in u gemack blyven!

*)

wachtdienst doen.

Met tergende vroolijkheid zingt men een troostliedje voor de paters goedleven:
O pater, schept doch eenen moet
En cust eens u abdisse!
Al houdt men ons wat onder de voet,
Wy crijghen noch ons misse;
Ic hope, wy sullen u buycsken noch vullen,
Verquicken, verprullen,*) wat leckers doen smullen,
Al zijn wy nu verjaegt;
U kappers,*) miloenen,†) u kieckens, kapoenen
Sijn noch niet al geknaegt.
U koecxkens, vijghen en rozijn,
Om soberlijck te vasten,
U suypkens*) soet van rijnschen wijn,
Die therte niet belasten,
Die sal ick u maken, ist dat sy wel smaken,
U lippen, u kaken doen bleusen, doen blaken,
Soo sult ghy zijn ghetoeft!*)
Een beddeken sachte te rusten by nachte,
Met datter toe behoeft.

†) meloenen.
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Diezelfde goedmoedige vroolijkheid en luchtigen spot vindt men in het verhaal van
‘een kort dick vet Paterken’, die onderzoek doet of zijne nonnekens ook besmet zijn
met ‘geuzerije’ en hare meening vraagt omtrent het verjagen der geestelijken.
Evenals in de anti-Katholieke literatuur vóór de troebelen, wordt ook nu de strijd
niet alleen tegen de verkondigers der kerkleer gevoerd, maar ook tegen die leer zelve;
het vagevier, de aflaat, de biecht worden door de liederdichters geloochend of bespot.
Doch terwijl men vroeger meer betoogde dan bespotte, is het na de troebelen
omgekeerd en ontaardt de spot niet zelden in beschimping. Wat wordt er van de,
voor alle Roomsch-Katholieken hoogheilige, handeling der mis onder de knuisten
van het grove volksvernuft in het liedje dat aanvangt:
Hebdy niet ter Missen gheweest
In der Papen kercke?
't Guychelspel dat men daer leest,
Gaet het wel te wercke:
‘Oremus’ craeyen cruycen*) saeyen,
Nijghen, draeyen, soo ick 't wel aenmercke.3)

In dezen trant wordt de gansche symbolieke handeling beschreven met een gemis
aan eerbied en aan schoonheidszin, dat hare weergade vindt slechts in den
beeldenstorm, maar dat ook, evenals deze, een terugslag was op gewetensdwang en
vervolging ten doode. Grof is de spot en kwetsend; doch men mag niet voorbijzien
dat hij een uitingsvorm was van de diepe overtuiging die in het slotcouplet ernstig
spreekt:
Met sulcken spel, dat seg ick ou,
Wort Godt sijn eer benomen.

Bovendien, de Roomsch-Katholieken bleven het hunnen tegenstanders niet schuldig.
Een hunner verhaalt ons van eenige
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Kamper schuitevoerders die met een kruik bier en eene tapkan een kerk binnentraden
waarin eenige Geuzen het Avondmaal vierden en, terwijl de Avondmaalsbeker
rondging, spottend aanhieven:
Laet den beker ommegaen, ommegaen,
Jan (Pieter ofte Paulus) zal dezen beker ontfaen.

Zij schromen evenmin, de uitvaart der Geuzen te Yperen te bezingen in eene parodie
op de R.-K. liturgie.4) In dat laatste gedicht vinden wij dezelfde beschuldiging wegens
het niet houden der vasten, die wij vroeger meer dan eens uit den mond van ANNA
BYNS en anderen hebben vernomen. Het was niet de eenige die herhaald werd. Doch
nieuwe verwijten voegen zich bij de oude beschuldigingen en zij worden uitgesproken
met een nadruk, soms met een heftigheid, die toonen dat de aanhangers der oude leer
het gevaar van het nieuwe geloof beter gaan beseffen. ANNA BYNS had onder de
R.-K. leeken de medestanders gekregen, waarnaar zij zoo lang tevergeefs had
uitgezien. In een gebrekkig rijmelaarslied wordt de ‘gedeformeerde religie’ nog
slechts aangeduid en, als vroeger, gewaarschuwd tegen ‘quade leeringhe.’ Met meer
nadruk vinden wij die waarschuwingen herhaald in een ‘nieu liedeken’ over de
vischvangst van Petrus en andere apostelen.5) De ketters worden hier vergeleken bij
groote visschen, die met den staart slaan om aan het net te ontsnappen. Aan het slot
van dat lied vinden wij de volgende aanmaning:
Prince, houdt u stille in Sint Peters net,
En wilt niet springen noch tieren,
Al woordy by de quade ghepackt, verplet;
Alleen wacht u van haer manieren.
Schaut*) quade visschers boven allen quaet,
*)

Schuwt.
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Dat ghy van haer niet en wort ghevanghen,
Want crijghen sij u bruylofs ciraet,
U gheloof, door boosen raet,
Soo coomdy int eewig verstrangen.

In de anti-Katholieke poëzie heerscht wel niet dezelfde toon maar toch dezelfde
geest: heftig verwijt, dreiging, spot, schimp - militant is deze poëzie in hooge mate;
anders is het in deze anti-hervormde strijdpoëzie. Hier en daar spot en schimp, doch
ook betoog, waarschuwing, zacht of fel verwijt, klachten ook - over het geheel niet
één geest doch verschil van houding tegenover het nieuwe geloof.
Een theologisch debat tusschen ‘de Reformeerde’ en ‘die Catholijcken’ herinnert
ons aan de disputen die, sedert het dispuut tusschen ECK en LUTHER, gedurende de
16de eeuw in werkelijkheid gehouden werden6). In een lied wordt kortweg verzekerd:
Noch Lutheranen noch Calvinisten
En zijn niet onder Christus behoet;
Men vindt geen Christen dan Papisten7).

In een ander ‘een nieu liedeken, op de wijse van de Babilonische Hoere’, wordt aan
de ‘nieuwe ghesinden’ in bijzonderheden duidelijk gemaakt waarin hun ongelijk en
hun onrecht bestaan: overal waar gij komt, zaait gij twist en tweedracht; waart gij
oprechte Christenen, gij zoudt het bloed onzer priesters niet vergieten, noch u de
goederen onzer rijke kloosters toe-eigenen; gij scheldt ons afgodendienaars, maar
gij dwaalt: wij bidden tot Jezus Christus alleen; waarom vast gij niet? omdat gij uw
vleesch niet wilt kastijden; uwe predikanten durven wel in het openbaar beweren,
dat kerkroof geen zonde is. In dien trant gaat het voort.
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Zachter is de toon, die ons tegenklinkt uit den liederbundel die op naam van TONIS
HARMANSZ. VAN WARVERSHOEF staat: ‘Bidt voor uwe tegenstanders’, roept deze
dichter zijn geloofsgenooten toe; ‘belijdt uw geloof niet met roepen en kijven, dat
de wortel van alle verbittering is; spijst uwe ziel met de Schrift; laat het oordeel aan
God over’. De toon tegenover de ‘nieuwe leeraers’ is soms gematigd. Zoo b.v. in
een ‘nieu liedeken van Sinte Paulus bekeeringhe’, dat als eenig verwijt bevat, dat zij
‘by hem selfs loopen’, d.i. door geen kerkelijke Overheid gezonden zijn8). Gematigd
is ook ‘een gheestelick Liedt’ uit den bundel van TONIS HARMANSZ. over de, door
de nieuwe Leeraars verkondigde, leer:
Wie nu vast te water ende te broodt
Ende gaet syn vleys nu quellen
Ende treckt een hayren kleedt nu aen,
Sy seggen: het zijn dwaze gezellen.
Die nu Godts Moeder veracht
En alle Sancten, Sanctinnen
En wie de heylighe daghen veracht,
Die voert de dwalinghe inne.
Wie nu het vleys sijn wellusten leert,
Daer siet men nu na loopen
En die de penitencie verkeert,
Die vintmen by groote hoopen.

Maar minder zachtmoedig is, wat ECHO aan een paar Roomsch-Katholieke dichters
antwoordt op hunne vragen aangaande de ‘evangelische priesters’ der ‘herdoopers,
luteranen en calvenisten’:
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Hoe compt, dat sy niet eenderley gheloeve en preeken?
Door Satans treken.
Sijnt dan gheen leeraers, van Godt ghesonden?
Tot gheender stonden.
Sijnse niet verlicht metten heylighen gheest?
Minst noch meest.
Wat betuycht, dat sy van Godt faelgeren?
Haer discorderen.

Feller nog is een ander ECHO-dicht over de ‘nieuwe predicanten’ dat eindigt met
deze vragen en antwoorden:
Wie sijn die rechte kercke van dit ghetal?
Gheen van al.
Wat sijnt dan voer lieden, trotsich en vermeten?
Valsche propheten.
Wat hebben sy onder hun schaepscleet ghedolven?
Grypende wolven.
Die hierin gheloeven, wat sal hun ghebueren?
D'eeuwich verschueren.
Wie sijnder dan wijs in haer ghedachten?
Die hun hieraf wachten9).

Met Gods wraak worden hier ten slotte bedreigd, wie geloof slaan aan de leer door
de nieuwe predikanten verkondigd. Evenzoo wordt Gods wrekende gerechtigheid
afgesmeekt over het bedrijf der beeldstormers. Welk een indruk de beeldenstorm op
het gemoed van vrome Roomsch-Katholieken moet hebben gemaakt, zal ook menig
hedendaagsch Protestant zich wel kunnen voorstellen: mengeling van schrik,
ontzetting, verontwaardiging, droefheid en ergernis, samensmeltend in een klacht
tot God die zulke daden ongestraft liet. Wij vinden die
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gevoelens op aangrijpende wijze vertolkt in een lied dat ons reeds dadelijk treft door
deze naïeve verzuchting waarmede het aanvangt:
Waerom zijt ghy soo langhen tijdt
Van ons absent, ach, lieven Heer!
Soo dat u schaepkens, onbevrijdt,
U heete gramschap voelen seer?
Denckt op u Catholijcke kerck,
Door u ghesticht en ghefondeert,
Door u verlost, u eyghen werck,
Daer ghy soo lanc in zijt gheëert.

Die kerk, die kerken, waar men devotie zag plegen en God gediend werd nacht en
dag - hoe hebben zij die van ‘reformeren’ spreken, daar huisgehouden!
Met hamers, bijlen en gheweer,
Als van den boosen gheest beseten;
Het schoon ciraet, met groot oneer
Hoe sy dat al in stucken smeten!

Hoe lang nog, Heer, zullen uwe vijanden u dus blijven onteeren! En dan, niet langer
te bedwingen, de smeekbede:
Och! houdt u handt niet langher stil
Te straffen dese geus-ghesellen;
Ghy hebt de macht, hebt ooc den wil!
't Sijn vyanden, 't sijn al rebellen10)!

Tot dusver zijn wij getuige geweest van den strijd zooals die vooral op godsdienstig
gebied tusschen de beide partijen
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werd gevoerd; het laatste lied heeft ons herinnerd, dat de strijd niet alleen uit woorden
maar ook uit daden bestond; dat deel van den strijd der ‘geus-ghesellen’ tegen Spanje
en de Spaanschgezinde Roomsch-Katholieke partij vraagt nu onze aandacht.
Pas heeft de aanbieding van het bekende smeekschrift aan de Landvoogdes plaats
gehad of de liedjeszangers maken zich meester van BARLAIMONT'S woord, doch
verwerken het op hunne wijs; ‘vive le geus’ wordt nu de leus!
Ick hope, dat den tijdt noch comen sal

Aldus vangt een der liederen aan
Dat men sal roepen overal,
Eendrachtich voor een leus,
Als Brederode met blijden gheschal:
‘Vive, vive le Geus!’11)

In een ‘schoon Refereyn van der Papen Gheschrey tegen Vive le geus’ van het jaar
1566 wordt het aanvankelijk welslagen van de zaak des opstands met een juichkreet
begroet; de dichter laat hier de papen en monniken ‘van weelden ront’, de nonnen
en kanunniken zelf spreken: lang hebben wij de aanhangers der nieuwe leer kunnen
vervolgen, de Inquisitie hebben wij ingesteld, invloed geoefend door
duivelbezweringen, biecht, mirakelen - maar nu gaan onze zaken achteruit. Kardinaal
Granvelle heeft het land verlaten; Peter Titelman die de ketters zoo fijntjes wist te
betrappen, deed ons vroeger zoo groote diensten - nu werpen wij nooit meer dan
twee en drie op den teerling. ‘Och, Heere, verlost ons van Vive le geus!’ dat is de
‘stock’ van elke ‘clause’12). Een andere juichkreet gaat op na den beeldenstorm: de
houten afgoden mogen niet blijven staan - heet het hier; men mag de bijbellezers
niet langer zieden en braden; de Inquisitie is begraven, weest blijde
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van geest! Papen, houdt uw kruin gedekt, want smaad zal over u komen: ‘de doot is
'gheblasen van de Babilonsche beeste!’13)
Verscheidene Geuzenliederen zijn, evenals sommige historische liederen vóór de
Troebelen, slechts berijmde nieuwstijdingen: Heiligerlee, Egmond en Hoorne, Bossu,
Pacheco, de inneming van den Briel, het beleg van Haarlem, Leiden, de slag op de
Mookerheide, de Fransche furie, Prins Willem, de ondergang der Armada - zoo
heeten de bedrijven of tooneelen van het grootsche drama, dat in deze liederen voorbij
onze oogen trekt. Dichterlijke verdienste hebben deze liederen maar zelden; de rijmers
zijn zóó vol van de gebeurtenissen, worden zóó beheerscht door de stof, dat een zoo
volledig en juist mogelijke mededeeling der gebeurtenissen hen volkomen bevredigde;
trouwens, daarom was het ook hun publiek te doen. Een enkelen keer, zooals in het
lied over den dood van Egmond en Hoorne, wordt de taak van louter verslaggever
den rijmer te zwaar: hij laat den epischen toon varen voor uitingen van medelijden
en beklag.
Anders staat het met de klaagliederen, de liederen van troost of vermaning, de
strijdliederen, de spot- en schimpdichten tegen Alva en de Spanjaarden. Daar hoort
men vurige en fraaie uitingen van grimmige scherts, bitteren spot, fellen haat. Hier
klinkt de Geuzenmarsch:
Slaet opten trommele, van dirredomdeyne,
Slaet opten trommele, van dirredomdoes,
Slaet opten trommele, van dirredomdeyne,
Vive le Geus, is nu de loes*)!
*)

leus.

Daar het schoone lied op den tienden penning, een lied van vroomheid en mannelijk
zelfvertrouwen, met dien aanhef als een kreet:
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Helpt nu u selfs, soo helpt u Godt
Ut der tyrannen bandt en slot,
Benaude Nederlanden!
Ghy draecht den bast al om u strot,
Rept flucks u vrome handen!

Elders de waarschuwing tot Alva, die een standbeeld voor zich zelven had opgericht:
Wie dat sich selfs verheft, te met
Wordt wel een armen sleter*);
Duc d'Alf, uw beeld tot spijt gheset,
Ware afgebroken beter!
Uw boose daed, die gij begaet,
Bij allen toch ontijdig is
En strijdig is
Met onser landen staet.

*)

vod.

Amsterdam - Moorddam noemden de Geuzen het - wordt vóór 1578 in deze liederen
dikwijls aangezocht, gehekeld of bespot, omdat het de Spaansche zijde bleef houden.
Merkwaardig is, hoe deze liederdichters reeds in 1567 spreken van den Prins en
hoe dikwijls hij voorkomt in deze liederen en refereinen. Hoopvol klinkt het in 1568:
De Prince van Orangién is te velde gecomen Vive le Geus!
Ghy papen, als apen, ghy meucht wel schromen,
Bedeckt uw neus!
Door*) den Prince, spijt alle papisten,
Wij blyven Geus.

Ook later is het steeds ‘onse Prins’ of ‘onse grave’, op wien de liederdichters het oog
gericht houden.
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Wie denkt hier niet aan het Wilhelmus van Nassouwe, dien geboortekreet onzer
nationaliteit; het innig vroom en mannelijk trouwhartig troostlied, het Nederlandsch
volkslied, dat niet zal sterven, zoolang de heugenis aan Oranje in ons zal leven. Wat
in dit lied, waarschijnlijk in 1568, misschien door MARNIX VAN SINT-ALDEGONDE
gedicht, zoo treft, is ook de aantrekkelijke voorstelling der verhouding tusschen het
onderdrukte volk en dien leider, die ‘God den Heere obediëerend’, met zijn volk den
strijd tegen gewetensdwang en tyrannie had aanvaard; dien herder der verstrooide
schapen, zooals hij bij zijn vertrek uit deze landen beloofde te zullen zijn, zooals hij,
langzamerhand opwassend tegen zijn al zwaarder en grootscher wordende taak, zich
betoond heeft tot zijn laatste oogenblik14).
Evenals het Wilhelmus dagteekenen ook de overige beste Geuzenliederen uit de
eerste jaren van den strijd; langzamerhand treedt in deze liederen de poëzie op den
achtergrond, het zaakrijk feitenverslag op den voorgrond. Ook de sluipmoord op den
Prins geeft geen aanleiding tot het ontstaan van een lied dat de wêerga van het
Wilhelmus zou mogen heeten. Was de verslagenheid te groot? Zeker is, dat wij van
dit feit slechts in rijmelarij en een kreupel sonnet gewag vinden gemaakt15).
Een enkelen keer zien wij deze liederdichters den blik over de grenzen dezer landen
richten: de strijd die tusschen Roomsch-Katholieken en Protestanten in Frankrijk
werd gestreden, trok ook hier te lande de aandacht. Zoo vinden wij in een referein
een samenspraak tusschen een ‘paer bruerkens in een covente’ over den slag bij
Dreux (1562) waarin de leider der Hugenooten, Condé, werd gevangen genomen:
Ick luisterden vast toe en sweech al stille;
My docht 't ginck heel nae haren wille,
Twas al van Condé, datse hadden voer handen.
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D'een bruerken sprack: ‘men sal hem geven een pille,
Daer hy aen verworgen sal; 't is minder geschille,
Dan oftmen daer eenen mutsaert om gonck verbranden.
Vigilliën, sielmissen brengt hy al in schanden;
Het vagevuer, den aflaet en al ons gewin;
Mettenen, compleeten, ons goede provanden*);
Hy en acht bisschop, cardinael, ja den paus noch min,
Ons roomsche edictie wilt hy breken in
Met de confessie van Ousborch*), dewelck is een luere†) Condé is in handen; wy hebben dry vuere*)16).

*)

proviand.

*)

Augsburg.
voor.

*)

De gruwelijke moord, door een Roomsch-Katholiek koning in den
Sint-Bartholomeüsnacht gepleegd op zijne Hervormde onderdanen, was ook voor
de Hervormden hier te lande een waarschuwing, niet te vertrouwen op de beloften
eener tegenpartij die zich tegenover ketters niet aan haar woord gebonden achtte.
Een kreupel gedicht uit dezen tijd, dat op een los blaadje tot ons kwam, waarschuwt
tegen ‘'s Paus versierde*) woorden’ en geeft als reden tot het volhouden van den strijd
*)
aan:
geveinsde.
T'is dat se haer niet willen laten vermoorden,
Ghedenckende des Parysche bruylofts smert17).

Doch zulke gedichten zijn zeldzaam; begrijpelijk: er geschiedde hier te lande meer
dan genoeg om de harten te vervullen.
Wanneer in de laatste jaren der 16de eeuw de kans ten voordeele der strijdende
gewesten gekeerd, Philips II gestorven is en de bewoners der Noordelijke gewesten
die de zijde van den opstand hielden, zich zoo goed als vrij gaan gevoelen, kan men
dat ook in de politieke poëzie bemerken.
In de rederijkersrijmelarij, bijeengebracht in een viertal bundels uit de jaren 1580,
1581, 1596, 1599, vinden wij tal van indrukken

†) lor.
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van den toenmaligen toestand. Men toont er zich wel van bewust, dat Holland en
Zeeland den strijd hebben volgehouden:
Dies tgantsche Nederlant noch wert bevrijt waerachtich
Deur dese twee susters ghetrouwe vereeninghe.

Men gaat er grootsch op dat ‘een cleyn Landeken’ zulk een oorlog heeft doorstaan.
Men is vol van den grootschen strijd: menig referein bevat een overzicht van den
oorlog, soms met de afzonderlijke feiten en jaartallen aan den kant. En die strijd, dat
beseffen zij, is gevoerd ‘voor Gods woort en 't vaderland’. Van de ‘liefde des
Vaderlands’, van ‘een goet patriot’ vinden wij meer dan eens gewag gemaakt en in
dat verband niet zelden ‘de ‘Vader des Vaderlands’: Prins Willem, genoemd, geroemd
ook als een Judas Maccabeüs. De tochten naar Nova-Zembla en Indië streelen
blijkbaar het volksgevoel, dat zich vermeit ook in de afstamming van ‘Batho, Coninck
der Catten’.
In 1595 heft een soldaat uit het leger der Staten, zekere CORNIELIE BRANDT een
Himne oft Lofsanck van Hollandt aan, in walgelijk vleiende en onderdanige
bewoordingen, blijkbaar op hoop van zegen, aan de Staten opgedragen18).
Naast zulk gebrekkig werk bleven de oude Geuzenliederen leven. Eerst afzonderlijk
of bij paren gedrukt, werden zij al spoedig tot bundeltjes vereenigd. In het jaar 1581,
het jaar der afzwering van Philips II, zag - doch niet voor de eerste maal - een ‘Geusen
Lieden Boecxken’ het licht, waarin ‘den gantschen Handel der Nederlantscher
gheschiedenissen’ verhaald werd; nieuwe drukken volgden in 1588 en 160319). Deze
bundeltjes hielpen de Geuzenliederen behoeden voor vergetelheid of ondergang.
Waren de martelaarsliederen van Het Offer des Heeren sinds 1562 velen tot steun
en troost geweest in den strijd tegen Rome - de Geuzenliederen werden een bezielende
kracht in den strijd tegen Spanje: gewiekte nieuwsboden,
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belangstelling wekkend in ruimen kring, treurend met de droevigen en jubelend met
de blijden, door hun scherts of spot de strakheid ontspannend, de somberheid
verjagend, opwekkend en aanvurend als met trompetgeschal en tromgeroffel, na drie
eeuwen nog in staat het hart te ontroeren van elk oprecht Geuzenkind.
De Geuzenpoëzie geeft ons een veel vollediger overzicht van den strijd tegen Spanje,
dan de poëzie der tegenpartij. Elk feit van eenige beteekenis maakt indruk op de
partij van den opstand en vindt onmiddellijk zijne uitdrukking in een lied of refrein;
bij de Spaanschgezinde partij is dat lang niet in die mate het geval. Die verhouding
is voor een deel misschien hieruit te verklaren, dat hervormers niet zelden meer
hartstocht toonen dan behouders; voor een ander deel zeker hieruit, dat ook onder
de Roomsch-Katholieken vrij wat tegenstanders van Spanje werden gevonden.
Toch kunnen wij uit deze poëzie wel een voorstelling krijgen van de indrukken,
door den strijd op de Spaanschgezinde partij gemaakt.
Hadden de Geuzen reeds in den aanvang het oog op den Prins - hier ziet men uit
naar den Koning.
‘Laat varen die Geuzen met hunne leuzen’ klinkt het waarschuwend in het refrein
van een lied, waarin de Geuzen vooral als Hervormingsgezinden worden beschouwd
en beschimpt. Het is hun, zegt de dichter, slechts om het geld der papen te doen; zij
zijn verdeeld in tallooze secten; zij preeken in het openbaar, ook wel in het duister
‘om des vlees wellusten’. Maar het zal hun nog opbreken:
Die coninck compt ut Spaengiën.
Dan sal hy se straffen alle ghelijck,
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Die groot en cleyn, die arm en rijck,
Ende al tot hunder schanden;
Laet varen de Guesen met hunne luesen,
Godt bringhe den coninck te lande!20)

Dat goed vertrouwen wordt aanvankelijk nog versterkt. Wanneer in 1567 Alva
gekomen is, achten sommige Spaanschgezinden de zaak der Geuzen blijkbaar
verloren. Het zelfvertrouwen uit zich met niet onverdienstelijken spot in een gedicht,
getiteld Het Beclach der Geussen dat der tegenpartij in den mond wordt gelegd: Wij
meenden wel dat wij vooruitgingen, omdat elk onzer zoo geleerd werd door de
predikatie; het sneeuwde predikanten - maar neen, wij wilden beter brood hebben
dan wit! Het stuk eindigt met een algemeene opwekking tot uitwijken of zich schuil
houden:
Vliedt, gij ministers*) die ons soo deerlyck hebt bestiert,
Bercht u, consistorie-heeren, die geheel sijt infame,
Treckt het hooft in, gij diakens, weerdt alder blame,
......................
Weent ghij guessen, al eeuwelijck sijdij confuijs*)
Ende alomme werdij ontfaen als de soch*) in den jodenhuijs
......................
......................
Adieu, voersangers, al maectij groot geclanck,
Adieu, geusboecxkens, die cause sijt dat menich gaet manck21).
enz.

Tegenover: ‘Vive le geus!’ hoort men: ‘Vive le roy!’ Een Roomsch-Katholiek dichter
tracht in één der jaren kort vóór 1577 de afvalligen te bewegen tot terugkeer in den
schoot der Moederkerk en onder de gehoorzaamheid aan den Koning. Deels tracht
hij op het gemoed der Geuzen te werken:

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

*)

predikanten.

*)

beschaamd.
zeug.

*)

224
Sal Christi bruyt noch langhe trueren?
Sal tschipken lange drijven in den wint?
Sal ons gheen sueticheit van troost gebeuren?
Wij sijn toch al eens moeders kint!
Wech alle verscheuringe en ketterye!

Deels waarschuwt hij en vermaant:
Vive le roy! Dat is nu int saisoene;
Het vloyt, het groyt nu over al.
Vive le geulx was ooc hier voormaels groene;
Tverdwijnt nu heel deur sijnen val.
Alle plantinghe die van Godt niet en es vercoren,
Moet corts vergaen, al waer sy moy.
Keert toch in tijts, ten es niet al verloren,
En roepet thalven weghe: vive le roy!22)

In weerwil van zijn zoet gefluit erkent deze vogelaar echter:
Onse sonden hebben ons dit bier gebrouwen
Dat wij drincken nu alle ghemeyn.

Deze beschouwing van de ‘troebelen’ als een straf des Hemels treft men meer dan
eens aan bij de Roomsch-Katholieke dichters. Zoo b.v. in de liederen en refereinen,
welke uitingen bevatten van de Malcontenten, de Spaanschgezinde partij in de jaren
1577-'84.
Dat de Prins van Oranje ook in de poëzie der tegenpartij een voorname plaats
inneemt, is licht te begrijpen. Spottend laat een dezer dichters zich aldus over hem
uit:
Gheen ootmoedigher in dees zyde van de montaignen:
Niet dan ruste en souct hy, zoo men es anschauwende.
Ontwyfelick groot onghelijck heeft den Conynck van Spaignen,
Dat hy zulck eenen goeden prince voor vyandt es hauwende.
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Zóó gaat het voort, totdat aan het slot van het couplet den dichter de eigen ironie te
machtig wordt en de kwalijk bedwongen verontwaardiging zich lucht in den ‘stock’:
't Es alsoo waer, als den hont de byle heeft gheëten23).

Elders wordt het zondenregister van den Prins opgemaakt en hem verweten, dat hij
deze landen in beroering heeft gebracht ‘deur Calvinus rel.’ Tegenover een
Geuzenreferein, dat ons eenige voorname Spanjaarden en Spaanschgezinden toont,
in de hel pens etend van het helsche varken, vinden wij een Roomsch-Katholiek stuk,
waarin de Geuzen aan dit pensfeest deelnemen. ‘Willeken van Nassauwe’ behoort
natuurlijk tot de gasten; hij is er in gezelschap van Brederode, Lumey, mijn Heer
van Sint Aldegonde, de Weerdinne in ‘de Roose’ te Londen (koningin Elisabeth) en
anderen.24) Ook de sluipmoord op den Prins brengt geen verandering in die gevoelens
van bitterheid en haat: ‘Willem de Verrader heeft de dootwont ontfaen’ - aldus geeft
een Spaanschgezind dichter zijn indruk van dien moord weêr.25) Voorzoover wij
weten, is dit de eenige uiting der Spaanschgezinde dichters bij deze gelegenheid. De
dood van den Prins, die algemeene verslagenheid veroorzaakte in de Noordelijke
gewesten, zal in het Zuiden den moed verminderd hebben van velen die nog niet
gezind waren tot onderwerping aan Spanje.
Onder hen stonden de Gentenaars bovenaan. De Bruggelingen en andere
Spaanschgezinden zagen dat met leede oogen. ‘Ghent was blent’, beweerden de
aanhangers van Spanje; God moest hun een bril opzetten. De Bruggelingen plakten
schimpdichten aan, waarin zij de Gentenaars scholden voor ‘stropdragers’, een bittere
herinnering aan de vernedering die de trotsche stad in 1540 had ondergaan. ‘Lenaerd
van Brugge’, wilde, zich aan Gent spiegelend, liever den nek buigen:
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Lenaerd van Brugge boog zijnen rugge,
Om te dragen 't gemeene last;
Hy hadde de brieven gezien van Lieven,*)
Hy en heeft er een hair niet op gepast.
Hy dochte: 't is beter een ander zeê;
Men mochte belasten my en myn gasten,
Te dragen de basten*) als Lieven deê.26)

*)

Gent.

*)

stroppen.

In een samenspraak waarin de meeningen der beide partijen zijn weergegeven,
wenscht zekere Raessen, die zijn geld in veiligheid heeft gebracht, voortzetting van
den oorlog; eerst als de nood op het hoogst gekomen is, moet men van vrede spreken.
- ‘God geve u allen de pestilentie!’ zegt zijn tegenstander Staessen; nu weigert gij
vrede te sluiten; later zal het onmogelijk zijn:
't Es beter van moede wat te dalen
Dan d' hooverdie metten bloede betalen.27)

Datzelfde gevoelen spreekt uit een pasquil, dat in 1584 te Antwerpen de ronde deed:
D' oirloghe heeft ons een kint ghesweet:
‘Quade raet’ hiet sijnen vadere;
‘Hoe langher hoe ergher’ dat kindeken heet;
‘Gebreck van wijsheyt’ is die gevadere*);
‘Tweedrachtigheyt’ die voester, noyt quadere;
Sy heeft soch te wille, dat kint wort groot Den almoghenden God sy ons beradere,
Want wort dat kint etende, adieu ons broot!28)

De Spaanschgezinde partij in het Zuiden heeft weten te verhoeden, dat het
oorlogskindeke groot werd. Zij heeft met Staessen den hoogen moed laten dalen.
Gebrek van wijsheid was bij haar niet te vinden. Een staaltje van die wijsheid werd
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geuit door een harer rijmelaars die in het volgend jaar den val van Antwerpen: de
‘verlossinghe der vermaerder Coopstadt van Antwerpen’ noemde.29)
Antwerpen en de overige Zuidelijke Nederlanden hebben ondervonden, wat die
‘verlossing’ beteekende: het was de aanvang van den doodslaap.
Triomfeerden alzoo de Roomsch- en Spaanschgezinden in het Zuiden, in het
Noorden werden zij langzamerhand de onderliggende partij. Angstig moet het vaak
velen hunner te moede zijn geweest, toen de hooge wateren der verdrukking over
hen kwamen en hard moet het hun zijn gevallen, nog slechts geduld te worden, waar
men vroeger geen ander geloof kende en eerde dan het hunne. Een paar uitingen in
deze liederen hebben betrekking op deze wisseling in het lot en het leven der
Roomsch-Katholieken hier te lande. Het is de zachte stem van TONIS HARMANSZ.
die tot de aanhangers der nieuwe leer zegt:
En ghy wilt ons niet gunnen
Een kleyne plaets van vrede!
Och, het geschiedt om onse sonde;
Wy hebben 't wel verdient.

Doch niet zoo diep is zijn hoofd in deemoed gebogen of hij vermag het elders op te
heffen en zijne geloofsgenooten te bemoedigen in de verzen:
Wilt u dogh niet schamen,
Dat men u Catholijcken hiet.

Zich niet schamen over den naam van Katholiek - zoover was het met hen gekomen!
Doch zij vertrouwen met een ander liederdichter van dezen tijd:
Godt en salse niet verlaten,
die catholijck sijn gesint.30)
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Het eene liedboek, waaruit hier eenige verzen zijn aangehaald, dat van TONIS
HARMANSZ. werd eerst omstreeks 1600 gedrukt; het andere bleef tot op onzen tijd
in handschrift. Hoe anders dan het Geuzenliedboek dat vóór 1600 ten minste drie
drukken heeft beleefd, dan Het Offer des Heeren dat tusschen 1562 en 1600 tienmaal
herdrukt werd!
Deze tegenstelling is niet onbillijk, doordat zij zich beperkt tot een paar
voorbeelden; want door een vergelijking van alle liedboeken en drukken der beide
partijen uit de tweede helft der 16de eeuw zal de boven aangeduide verhouding geen
noemenswaardige verandering ondergaan. Is de poëzie der Roomsch-Spaanschgezinde
partij hier de mindere van die der tegenpartij, ook in schoonheid, kracht en rijkdom
kan zij zich niet met haar meten. Toch verdient ook zij in hooge mate de aandacht
van den geschiedschrijver, daar zij ons een blik doet slaan in het gemoedsleven van
de partij des behouds; ook voor hare uitingen kunnen wij sympathie gevoelen, waar
zij met eerlijke wapenen strijdt voor wat zij haar goed recht achtte, waar zij treurt
over de verdeeldheid van de inwoners dezer landen of in ootmoed en gelatenheid
onder de verdrukking het hoofd buigt.

Eindnoten:
1) Ned. Geschiedzangen bladz. 265.
2) Dat stuk, blijkbaar een refrein, ‘van XVI clausen, elc van XIII reghulen’ naar zijn titel en inhoud
vermeld in VAERNEWYCK'S Van die beroerlicke Tyden I, 276. Vgl. over de literatuur tegen
TITELMAN ook nog SEPP'S Verboden Lectuur bladz. 151-2. Op bladz. 153-4 ald. nog een
Echo-dicht tegen papen en monniken.
3) Nieuw Geuzenlied-boek no. VII.
4) Ned. Geschiedzangen bl. 325.
5) Het Hofken der geestel. lied. fo. CXII vo.-fo. CXIIII.
6) In Sekere nieuwe Liedekens (in den bundel van Mr. A. BOGAERS).
7) Politieke Balladen, Refereinen, Liederen enz...... der XVIe eeuw bladz. 39.
8)
9)
10)
11)
12)
13)

In Sekere Nieuwe Liedekens (bundel Mr. A. BOGAERS).
Ned. Geschiedzangen bladz. I, 290-292.
Ned. Geschiedzangen bladz. I, 286.
Ned. Geschiedzangen I, 271.
Afzond. druk ter Universiteitsbibl. te Gent.

Drie oubollighe Refereyen (ao. 1567) ter Univers.bibl. te Gent.
14) Een goed overzicht der uitgebreide literatuur over het Wilhelmus vindt men in Dr. G. TJALMA'S
proefschrift Philips van Marnix (Amsterdam, 1896) bladz. 10-11. Vollediger nog en uitvoeriger
is het overzicht door VAN DUYSE gegeven in zijn standaardwerk Het Oude Nederlandsche Lied
II, 1627 vlgg. Vergeten is daar een artikel van Dr. E.T. KUIPER in het tijdschrift Taal en Letteren
XII, 107 vlgg. Beslist is de vraag van het auteurschap door geen der onderzoekers; met de
tegenwoordige hulpmiddelen schijnt dat ook niet mogelijk. Doch, alles wel overwogen, schijnt
het mij voorloopig het veiligst, in de eerste plaats aan MARNIX als den dichter te denken. Dat
FRUIN van een tegenovergesteld gevoelen was, is mij bekend; doch is voor mij geen voldoende
reden, het auteurschap aan MARNIX te ontzeggen. In allen gevalle heeft zelfs FRUIN hier niets
bewezen.
Wat mij in mijn gevoelen versterkt, zijn eenige versregels uit MARNIX' Psalmvertaling, waarin
ik echo's uit het Wilhelmus hoor:
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1o. Wij hebben hem gesien sijn lieve schaepkens leyden
Aen 't waterrijcke landt enz.
(Opdracht)
vgl. met:
Oorlof, mijn arme schapen
..........
U Herder zal niet slapen.
2o. Van eens verraders handt verraderlick geschoten,
Voor sijne schaepkens heeft zijn edel bloet vergoten.
(Opdracht)
vgl. met:
Als een held sonder vreesen
Mijn edel bloet gewaecht.
Als bewijzen beschouw ik ook deze plaatsen niet, slechts als grond voor een gevoelen.
15) De gedichten over den dood van Prins Willem o.a. in VAN LUMMEL'S Nieuw Geuzenlied-boek
no. CXXXIV vlgg. Het sonnet in de Kronyk van het Histor. Genootschap 1847, 3de jaargang,
bladz. 57.
16) Refereinen van Jan de Bruyne I, no. 25.
17) Vgl. het losse blad, aanwezig ter Bibliotheek van de Mij. der Ned. Letterk. Catal. I, 320. Boven
het gedicht:
Ut een Eelhert die veerdroot Spaus listen dit sancg
De Nachtegael luystert en merct wel na haer clancg.
18) De bedoelde bundels zijn 1o. Diversche Refereynen ende Liedekens ut Holland ende Zeelant
..... ten versoecke van Peeter Sterlinx (ao. 1580); 2o. Refereynen ghepronunchieert opte Intreden
binnen Delft etc. (ao. 1581); 3o. Den Lusthof van Rhetorica (Leyden 1596); 4o. Der Redenrijcke
Const-lief-hebbers stichtelicke Recreatye (Leyden 1599). Zie de uitvoeriger titels in den Catal.
der Mij. der Ned. Lett. I, 212-213.
19) Een uitvoerige bibliographie van het Geuzenliedboek in Kroniek van het Histor. Genootschap,
Jaargang 1870, 219 vlgg.; 1872, 129. Uit den titel der eerste, ons bekende, uitgave van 1581
blijkt volgens den schrijver van het bibliogr. overzicht duidelijk (ook voor mij) dat er zeker een
paar uitgaven moeten zijn voorafgegaan aan die van 1581. Een ex. der zeldzame uitgave van
1581 kwam voor in de boekerij van wijlen den Heer ROYAARDS te Utrecht (Catal. no. 1230) en
berust nu ter Kon. Bibliotheek in den Haag.
20) Ned. Geschiedz. I, 283.
21) De Katholiek Jaargang 1891, bladz. 88 vlgg.
22) Een der ‘nieuwe liedekens’ in: Het Hofken der geestelycker Liedekens ..... Tot Loven, By
RUTGEERT VELPIUS ..... ao. 1577, fo. CLXXXVI. Ook in Kerkhist. Archief I, 203.
23) Politieke Balladen enz. bladz. 141.
24) Nieuw Geuzenlied-boek no. CXXIV ‘T Vry Gheleyt na der Hellen’ en Politieke Balladen enz.
bladz. 41. Dat het eene stuk een weerslag is op het andere, blijkt uit de gelijke aanvangsregels.
Politieke Balladen enz. bl. 306.
Ned. Geschiedzangen II, 226.
Politieke Balladen bladz. 44-49.
D. Warande II, 298. In vs. 6 in den tekst: ‘Sy heeft suchten te wille’; waarschijnlijk is ‘soch te
wille’ bedoeld.
29) Van die Verlossinghe der vermaerder Coopstadt van Antwerpen .... Ghedruct int Jaer 1585.
Ook deze schrijver ziet in den opstand de bron van alle rampen, die der stad en den lande zijn
overkomen.
25)
26)
27)
28)
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30) In een R.-K. bundeltje met liederen uit de tweede helft der 16de eeuw, ten deele uitgegeven
door H. ROES in D. Warande. N.R. Tiende Jaarg. (1897) no. 3 en 4; bladz. 14.

2. Opbouw van het nieuw en het oud geloof in Lyriek en Proza.
a. Het nieuwe geloof.
In de eene hand het zwaard, in de andere den troffel - zoo zagen wij vroeger de
auteurs van Het Offer des Heeren en ANNA BYNS werkzaam, zoo zien wij ook een
aantal schrijvers onder deze twee strijdvoerende partijen. Niet alleen in den strijd
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tegen Rome en Spanje achtten de Hervormingsgezinde dichters hun taak gelegen;
ook om hunne geloofsgenooten te stichten, te troosten, te leeren, vatten zij de pen
op. Honderde liederen of gedichten en enkele prozawerken kunnen ons dat toonen.
Dat wij de groote meerderheid dezer werken kunnen kenschetsen met den naam:
bijbelsche poëzie, zal niemand verwonderen. Het beginsel der Hervorming:
rechtstreeksche gemeenschap tusschen God en den Christen, bracht immers gestadige
lezing en overdenking van den, als het Woord Gods beschouwden, bijbel met zich;
de liederen van de tweede helft der 16de eeuw bewijzen, hoe de aanhangers der nieuwe
leer het boek der boeken in zich opgenomen hadden. De gansche bijbel wordt in deze
liederen bewerkt en bij voorkeur zulke verhalen of gelijkenissen gekozen, die strooken
met de omstandigheden of de stemming der dichters. Grootendeels vinden wij hier
uitstortingen des harten, opwekkingen, waarschuwingen of vermaningen als deze:
strijdt den goeden strijd; laat u niet ontmoedigen door uwe vijanden; vreest zwaard
noch vuur; gaat in door de enge poort; zijn er ook slechts weinigen die u volgen, het
aantal goeden is altijd gering geweest in vergelijking met dat der slechten; waakt en
bidt, want de dag des Heeren zal komen; ontvlucht de wereld; laat het kwade, doet
het goede; het leven is slechts een gedurige strijd, een pelgrimstocht naar een beter
leven; predikt van de daken, wat gij voor waarheid houdt; weest niet bezorgd voor
het behoud van uw leven, want gij zult het verliezen; rijst uit den slaap der zonden;
wacht u voor valsche leeraars enz.
In dat overheerschend bijbelsch karakter ligt het voorname verschil tusschen deze
Hervormde stichtelijke liederen en de Roomsch-Katholieke ‘leekeliederen’, waarin
wij eveneens rechtstreeksche gemeenschap tusschen God en de ziel waarnemen. Het
voorname verschil, niet het eenige. Anders dan de meeste

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

230
dier Roomsch-Katholieke liederen zijn deze bijbelsche liederen niet vooral uit
droefheid en verslagenheid van hart geboren; de klachten over eigen zwakheid, over
de zwaarte van den strijd des menschen op aarde, de uitingen van angst voor hel en
dood zijn er niet zoo talrijk; de loondienst staat er niet zoo op den voorgrond. De
heerlijkheid van het eeuwig leven, ‘de Goutstadt met Jaspis muren’ worden in deze
Hervormde liederen nog wel eens vermeld, doch de zinnelijke, kleurige
hemelschilderingen van vroegeren tijd zoekt men hier tevergeefs. Tegenover de
liederen op Jezus, Maria en de heiligen in het geestelijk lied der 15de eeuw, staan
hier vooral lofzangen op God; wordt er over Jezus gehandeld, dan vooral over het
offer door hem gebracht. Liederen over de beteekenis van het avondmaal, zooals de
belijders der nieuwe leer ze dichtten, vinden wij in de 15de eeuw niet.
Is er dus een groot verschil naar den inhoud en den geest, grooter nog is het verschil
naar den vorm: in schoonheid en bevalligheid zijn de liederen der Hervormden
verreweg de minderen van de oudere Roomsch-Katholieke.
Dit verschil in schoonheid hebben wij ook vroeger bij de martelaarsliederen
opgemerkt en het toegeschreven aan de omstandigheid, dat hier menschen met weinig
of geen dichterlijken aanleg, aangegrepen door overweldigende aandoening, zich
trachtten te uiten in verzen. Die omstandigheid moet zeker ook voor een deel der
Hervormde poëzie van dezen tijd gelden. Doch een andere omstandigheid mogen
wij niet buiten rekening laten: de middeleeuwsche eenheid van levensbeschouwing
was door de Hervorming verbroken. De Roomsch-Katholiek kon in een tijd toen de
lucht vol ‘vooysen’ hing, zijne godsdienstige stemmingen en aandoeningen op muziek
zettend, de eenheid tusschen inhoud en vorm bewaren - voor de Hervormden, pas
onafhankelijk geworden na de

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

231
verwerping van Rome's voogdij en nu staande voor de taak, zich een nieuwe
levensbeschouwing te vormen, steunend op den bijbel, voor de Hervormden was dat
niet zoo ineens mogelijk. Bovendien, wat gaven zij om den vorm hunner poëzie?
Wat was voor deze menschen schoonheid! Niet hoe? maar wat? gold ook voor hen.
In onmiddellijke gemeenschap met God treden, de aandoeningen en indrukken door
die gemeenschap gewekt onder woorden brengen, onwillekeurig ontleend aan den
bijbel dien zij van buiten kenden, zich lucht geven, hun innigst godsdienstig
gemoedsleven blootleggen voor gelijkgezinde broeders en zusters - daarop kwam
het aan. Wat was hun schoonheid!
In die onafhankelijkheid van het godsdienstig gemoedsleven; in dat gezag, toegekend
aan de stem van het geweten die alleen beslissen mocht wat iemand zou gelooven,
denken en doen, school gevaar voor een godsdienstige gemeenschap, nog in staat
van wording en in haar bestaan bedreigd door de machtige gemeenschap der
Roomsch-Katholieke kerk. De stem van het geweten getuigde bij den eenen
Hervormde anders dan bij den anderen; de Hervormers en Hervormden waren
onderling niet alleen verdeeld maar niet zelden vijandig. Verreweg de meesten konden
nevens de eigene, met inspanning verworven, overtuiging geen andere dulden. Wat
men zelf het hoogst en best achtte, moest dat ook voor anderen zijn. Vandaar dat
elke secte onder de aanhangers der nieuwe leer waande de waarheid in geloof en
godsdienst te bezitten.
De Roomsch-Katholieken hadden van den aanvang af die onderlinge verdeeldheid
gezien en niet nagelaten haar in een ongunstig daglicht te plaatsen tegenover hunne
eigen eenheid. Doch ook onder de aanhangers der nieuwe leer zelf waren er, wier
oogen geopend waren voor het gevaar der verdeeldheid
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en onderlinge vijandschap. Reeds in een referein, te Antwerpen gedicht in het jaar
1566, zien wij een auteur die blijkbaar tot de aanhangers der nieuwe leer behoort,
zich bezorgd maken, omdat ‘elc dees vrijheit tsijnen voordeel trect’. - ‘Wie sal den
simpelen godes gemeinte wijsen’? is de ‘stock’ van zijn refrein. Hij ziet dat er twist
is tusschen Luther en Carolstadt, tusschen Luther en Zwingli over het avondmaal;
de ‘doopers ofte de mennoniten’ stemmen in het avondmaal met Zwingli overeen,
doch leeren dat de kinderdoop afgoderij is - hij voor zich meent dat men de onderlinge
liefde moest betrachten en het ‘schobberen’*) achterwege laten31). In het laatst dezer
eeuw zien wij de Rotterdamsche rederijkers van de Kamer der ‘Blauwe Acoleyen’ *)schimpen.
eveneens vervuld van zorg over de onderlinge verdeeldheid op godsdienstig gebied.
Als beweegreden tot het houden van den wedstrijd dien zij in 1599 uitschreven,
noemen zij in de Opdracht aan den Magistraat: ‘de verscheyden Religien oft
Godsdiensten’ waardoor het land zoo verdeeld en verscheurd wordt, ‘dat veel
eenvoudige herten door de diversche opinien ende leeringhe der Leeraren
twijffelmoedich, verstrickt en in werringhe ghehouden werden.’ Zeven jaar vroeger
had men de afkeuring van het te ver gedreven individualisme reeds kunnen lezen in
een te Dordrecht gedrukt referein32).
De Rotterdammers hoopten blijkbaar door het uitschrijven van hun wedstrijd en
het uitgeven der ingekomen refereinen, een stap te doen in de richting der
geloofseenheid. Immers, zij noodigden uit, antwoord te geven op de vraag: ‘Hoe sal
den Leerling recht oordeelen van zijns Leeraars leer?’ Menigeen immers zou door
het samenstellen, het aanhooren of lezen, het overwegen der onderscheiden
antwoorden iets verder kunnen komen in de moeilijke kunst die waar van valsch
leert scheiden; misschien zouden in die antwoorden kiemen eener gemeenschappelijke
overtuiging zich vertoonen, die men kon trachten te ontwikkelen.
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Wie zoo hoopten, trokken één lijn met de leiders van staatkundige of godsdienstige
partijen uit dien tijd, die pogingen hebben aangewend om de onderscheiden secten,
met name de Calvinisten en de Lutheranen, nader tot elkander te brengen; de eenheid
tusschen literatuur en leven vertoont zich ook hier. Doch zoowel staatkundige en
godsdienstige leiders als letterkundigen zagen bij hun streven naar katholiciteit der
nieuwe leer voorbij, dat zulk een katholiciteit strijdig was met het wezen der nieuwe
leer, die immers juist de individueele gewetensvrijheid ten troon had geheven.
Hier trachtte men de onderlinge verdeeldheid der nieuwe secten tegen te gaan;
elders zien wij de onderlinge onverdraagzaamheid ergernis wekken. Die ergernis
toont zich in het merkwaardig geschriftje van den wever GUILLIAM VAN DER
WAERDEN, dat onder den titel Herten is Troef (d.i.: op het hart komt het aan) in het
licht verscheen33). In een mengelmoes van rondeelen, ‘caertteelen’ (vierregelige
versjes), en prozastukjes heeft de schrijver onderscheidene theologische vraagstukken
behandeld, doch vooral zich verzet tegen geestesdwang. Op den dwang der
Roomsch-Katholieke kerk heeft hij waarschijnlijk het oog, waar hij spreekt over
Fama die ‘verbiet Boeken te lesen oft met yemant te verkeeren, op dat niemandt
verleydt en werde van het ghene dat Fama ghestudeert heeft; dat moet men ghelooven
- 't is leughen of waer - op de boete van ghebannen te worden.’ Doch hij wil zich
ook niet laten inlijven bij een andere geloofsgemeenschap: ‘my werdt naghezeyt
zonder reden, dat ick een vry Gheest ben - 't is onwarachtich. Som zeggen, dat ick
een van de Geest-dryvers ben - 't is onwarachtich. Ende som zeggen, dat ic van de
Neutralisten ben - 't is onwarachtich. Ende som zegghen, dat ic van thuys der liefden
ben - 't is onwaerachtich.’
Naast deze kalme bewustheid van de eigen overtuiging, zien
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wij hier afkeer van den bekrompen secte-geest die geen alleen-staan eerbiedigt, niet
duldt dat iemand zijn eigen weg gaat: ‘die onbeschaemde Herttasters tasten soo dicht
na myn herten-Troef, ongheleghen*) in myn caert te kycken.’
*)
GUILLIAM VAN DER WAERDEN was niet de eenige wien secte-geest en
niet in de gelegenheid
zijnde.
onverdraagzaamheid tegenstonden. Hij had een paar medestanders in den
onbekenden dichter van een referein, dat wij niet kunnen dagteekenen en een liedje
uit het Guldenjaar 1600, dat misschien gedicht is door COORNHERT'S vriend WOUTER
VERHEE34). De dichter van het refrein komt, na een blik te hebben geslagen op de
onderscheiden secten van wie elk gelooft ‘dat hij alleen alle wijsheit heeft gegeten’
tot de slotsom:
Ick gheloove veel eer, dat sij alle niet met allen weten,
Dan dat een alleen alles volcomen soude grijpen oft vaten*).
*)

vatten.

Zijns inziens, moest men liever trachten eerst zich zelven goed te leeren kennen;
daardoor zou men ertoe komen, zijns naasten feilen met den mantel der liefde te
bedekken.
‘Ick prijse’ - zoo klinkt de ‘stock’ van zijn refrein - ‘met nyemant te houden en
met alleman’. Met alleman, voorzoover hij wenscht dat aller menschen leven God
gewijd moge zijn:
....... dat alle menschen hier in swerelts pleijn
God haren schepper alleijn sterven, leven, vallen ende opstaen.

Maar met niemand zóó vast verbonden, niemands leer zóó toegedaan of onderdanig,
dat men andersdenkenden zou ‘lasteren, haten oft crenken’. Hier zien wij het
Christendom boven geloofs-verdeeldheid dat, waarlijk vrijzinnig, een afkeer heeft
van onverdraagzaamheid en geenerlei vervolging om den geloove duldt.
Anders staat het met den dichter van het ‘Gulden Jaars Liet’.
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Ook hij toont zich weinig ingenomen met de zelfverheerlijking der onderscheiden
secten; doch voor den afkeer in het referein vindt men in dit liedje spot; die spot
spaart ook hen niet die ‘alleen gaen’; naar een vroom woord zoekt men hier te
vergeefs; over het geheel zweeft een sceptisch glimlachje:
Elck weet nu 't pat ten hemelwaert als een wijs man;
Niemant nu leert, maer elck nu ander leeren kan;
Wij sijn ('t is wonderlijcken) al rijken
In onsen geest, minst ende meest,
De daet doet sulcx wel blijken.
Ons Catolijken wiën het oncruyt schoontges ut;
Ons Lutrianen sijn Godts principale bruyt;
Wij sijen die reformeeren, God t'eeren;
Den doop perfect wordt niet begect,
Maer is cloeck in 't vermeeren.
Veel gaen alleen, soo veylich sijn de weghen al;
Elck weet, dat hij ter goeder plaets wel comen sal;
Wie soud niet in dees saaken vermaaken?
Wij trecken fijn an eenen lijn,
Elck wil voor ander waaken.

Zoo zien wij dan tegenover het oude niet één nieuw geloof en tegenover de
Roomsch-Katholieke Kerk niet ééne Hervormde, doch verschillende godsdienstige
gezindten. Onder deze was sinds eenigen tijd het Calvinisme op den voorgrond
gekomen, dat de overige weldra zou overheerschen. Doch in de letterkunde blijkt
daarvan niets. Zelfs zoekt men onder de tot dusver behandelde literatuur tevergeefs
naar eenig werk, dat met zekerheid een uiting van het Calvinisme mag worden
genoemd.
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Begrijpelijk, waar het een godsdienstige strooming geldt, die, al was zij niet
onvereenigbaar met de kunst, toch ver van haar lag. Doch geheel zwijgt het
Calvinisme in de literatuur van dezen tijd niet; dat zal ons blijken, nu wij ons wenden
tot de bewerkingen der Psalmen.
Het individualisme toonde zich meer in de verhouding der secten onderling dan in
de secten zelve. Echter was het ook daar, vooral in de secte der Doopsgezinden, niet
afwezig en bracht er soms scheiding en verdeeldheid. Tegenover deze ontbindende
kracht werkten als bindende krachten: de gemeenschappelijke leer, het gemeentelijk
leven, de gemeenschappelijke godsdienstoefening, waarin het gezang misschien de
hoogste uiting van het godsdienstig gemeenschapsgevoel voorstelde.
Dat gezang der gemeente moeten wij nu trachten in zijne ontwikkeling gade te
slaan.
Wij hebben vroeger gezien, hoe behoefte aan goede geestelijke liederen in 1540
den bundel Souterliedekens het aanzijn had gegeven. Voor de meesten kan het verschil
tusschen deze psalmen en andere stichtelijke liederen in den aanvang niet groot zijn
geweest; doch langzamerhand moet dat anders zijn geworden. De Souterliedekens
zijn gedurende den loop der 16de eeuw telkens herdrukt en dus veel gebruikt. Door
wie? Ten deele waarschijnlijk door Roomsch-Katholieken, die, al bleven zij hun
Kerk getrouw, toch wel eenige hervorming wenschten, o.a.: de gedeeltelijke invoering
der landstaal. Voor Roomsch-Katholieken bestond toen geen bezwaar tegen het
zingen van zulke psalmen; de bundel was immers kerkelijk goedgekeurd. Voor een
ander deel hebben misschien ook gematigde aanhangers der nieuwe leer tot de koopers
en zangers dezer liederen behoord. Naarmate zich echter de onderscheidene secten
scherper gingen afteekenen en afscheiden
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van de overige hervormingsgezinden, zullen er voor de aanhangers van het nieuwe
geloof bezwaren zijn gerezen tegen dezen bundel. Die bezwaren moeten hebben
bestaan in de aanwezigheid van sommige Roomsche kerkliederen die achter den
bundel waren gevoegd en vooral in de wereldsche melodieën waarop de bewerker
deze liederen had gesteld. Neemt men dat niet aan, hoe verklaart men dan, dat de
toenmalige Hoogduitsche en Fransche bewerkingen der psalmen, die op passende
melodieën waren gezet, bij de hervormingsgezinden hier te lande zulk een opgang
maakten en langzamerhand uitsluitend gebruikt werden?
Immers, dien gang van zaken krijgen wij te zien. De, naar Engeland uitgeweken
Vlaming JAN UTENHOVE gaf in 1551 een bundeltje uit, bevattende: ‘De vijf en twintig
psalmen ende andere gesangen die men in de Duytsche Ghemeynte te Londen is
ghebruyckende’. In 1557 verscheen van dat bundeltje een tweede druk, in 1559 een
aanvulling, in 1561 kwamen honderd door hem bewerkte psalmen van de pers, en
eindelijk in 1566 de volledige Psalmen Davidis in Nederlandischen Sangrijme. Deze
psalmen werden gezongen op kerkelijke melodieën in Duitschland gebruikelijk. Een
jaar vóórdat deze volledige bundel het licht zag, had zekere B.A. een volledig zuiver
Luthersch kerkboek, waarin alle psalmen waren opgenomen, vertaald uit het
Hoogduitsch en bij HANS DE BRAECKER te Frankfort aan den Main uitgegeven. Een
zevental psalmen in UTENHOVE'S bewerking vindt men in een dun, op grof papier
gedrukt, bundeltje dat blijkbaar bij de hagepreeken dienst heeft gedaan. Behalve die
psalmen bevat dit bundeltje ook een paar gezangen, uit het Fransch vertaald door
den Hervormden prediker wiens psalmvertaling bij de meerderheid der
Hervormingsgezinden de overige zou verdringen: DATHEEN. Deze Vlaming, vroeger
Karmelieter monnik, nu fel Kalvinist, om den geloove uitge-
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weken naar Engeland, sindsdien vervolgd prediker, rondzwervend door Denemarken,
Duitschland en deze landen, deed in 1566 de Psalmen Davids en andere Lofsangen
het licht zien, een vertaling der Fransche berijming van MAROT en DE BÈZE op de
zangwijzen van LOUIS BOURGEOIS.
Het volgend jaar 1567 zag twee andere psalmbundels verschijnen: een tweede
vertaling der bovengenoemde Duitsch-Luthersche bewerking en een
Hollandsch-Luthersch psalmboekje dat te Wezel werd uitgegeven. Beide werden
verdrongen door de CL Psalmen Davids in nederduytsch gedicht gestelt (ao. 1579)
door den Antwerpschen rederijker WILLEM VAN HAECHT, die gedurende langen tijd
het erkende Psalm- en Gezangboek der Luthersche Kerk in Nederland zouden blijven.
Voegen wij bij de hier opgesomde psalmvertalingen die van LUCAS DE HEERE en
van MARNIX, waarop wij later terugkomen, dan hebben wij wel niet alles, maar toch
al het voornaamste genoemd. In allen gevalle voldoende om te toonen, welk een
sterke behoefte aan psalmberijmingen in de moedertaal zich onder de voorstanders
der nieuwe leer deed gevoelen.
Die behoefte eenigermate verklaren, is niet moeilijk. De liederen, die opgeweld
waren uit een zoo rijk, zoo diep gemoedsleven, die den innerlijken strijd des menschen
en het vertrouwen op God vaak zoo heerlijk schoon vertolken, moesten wel groote
aantrekkelijkheid hebben voor menschen die hier vonden uitgedrukt wat in hun eigen
ziel omging. Ook zij immers wisten zich, evenals de psalmdichter, omringd van een
dreigenden vijand, zagen dien vijand op zich afstormen als een leeuw. Met den
psalmdichter gingen zij gebukt onder het drukkend besef van eigen schuld, eigen
verachtelijkheid en geestelijke ellende. Slaakten ook zij niet vaak dien angstkreet:
‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ Maar soms ook mochten zij
met den ‘goddelijken harpenaar’ dat liefelijk lied
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aanstemmen: ‘de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken’ of zich verlustigen en
zich verliezen in een majestueus loflied op Gods heerlijkheid.
Is het ook niet opmerkelijk, dat wij in het bovengenoemd, op grof papier gedrukt,
bundeltje, dat vermoedelijk dienst heeft gedaan bij de hagepreek, juist zeven psalmen
vinden die ‘meer nog dan andere weerspiegelden de verdrukking der vorsten, den
nood der tijden, de stemming der gemoederen, den afkeer van den beeldendienst,
het diep besef van zonde, het vast vertrouwen op Gods genade’35)?
De Roomschen mochten spotten, dat de ‘salmen’ goedkoop zouden zijn, omdat
men ermeê langs de straat liep en later: dat de Spanjaards al de geuzen‘salmen’
hadden opgegeten36) - andere Katholieken bleken zich wel bewust van den invloed
door de psalmen geoefend. ‘Sij crijghen’, heet het van de verkondigers der nieuwe
leer, ‘den loop der menschen met grooten hoopen, want zij met eenen soeten sanc
die ooren vermaken, singhende gecorrumpeerde Psalmen ende andere valsche lieden*)
*)
liederen.
, nae die const der Retorijcke gemaect’37).
Van dien ‘soeten sanc’ kunnen wij in de genoemde psalm-berijmingen weinig
hooren; van die ‘const der Retorijcke’, behalve in MARNIX' vertaling, weinig zien.
Het allerminst zeker in die van DATHENUS, die toch, als eerste volledige vertaling,
verschenen ‘juist vóór de dagen van hagepreek en beeldenstorm’, ook door den
invloed der Calvinisten alras den voorrang kreeg op de overige vertalingen, in 1578
voor alle provinciën werd aangenomen en zich twee eeuwen lang handhaafde. Echter
ook de vertaling van WILLEM YAN HAECHT en de overige genoemde hebben geringe
dichterlijke verdienste.
Wat de Calvinisten van de overige secten in dezen onderscheidde, was, dat zij in de
kerk niets anders wilden zingen
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dan de Psalmen en enkele andere berijmingen van in den Bijbel voorkomende stukken.
Lutherschen en Doopsgezinden zongen onder de godsdienstoefening ook andere
liederen die zij stichtelijk achtten.38) Overigens blijkt ons in de literatuur van dien tijd
slechts weinig van bepaalde uitingen der onderscheidene gezindten.
De bijbelsche liederen, die wij in den aanvang van dit hoofdstuk behandelden en
die vooral in den bekenden bundel Veelderhande Liedekens ghemaect ut den Ouden
ende nieuwen Testamente voorkomen, kwamen misschien voor een groot deel uit de
kringen der Doopsgezinden voort; doch ook andere secten kunnen bijdragen hebben
geleverd.39) Zeker bleef ons een deel van den geest en de gevoelens der Doopsgezinden
bewaard in het Liedboek van den in 1533 te Antwerpen geboren predikant HANS DE
RIES, die lange jaren de gemeente te Alkmaar heeft gesticht. Wij vinden hier o.a.
eene, boven andere uitmuntende, vertaling van LUTHER'S beroemd lied, die aldus
aanvangt:
Een stercke muer is onsen Godt,
Israëls Godt ghepresen;
Een vaste borrecht ende slot,
Des en laet ons niet vreesen.
Al is 't dat wij zijn in dit dal
Als weereloose schapen,
De Heer ons wel beschermen sal,
Die is ons weer en wapen.40)

Ook als redenaar moet DE RIES verdienste hebben gehad. Waarom anders zeide men
van hem: ‘dat hij de gouden ringen van de handen en de pompeuse kleederen van
het lichaam predikte?’ Het weinige dat mij van zijn proza onder de oogen kwam,
heeft in den bouw, den gang en de opvolging zijner
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zinnen iets dat aan invloed van den bijbel doet denken. Men neme b.v. dit deel van
de preek ‘over een waren vriend’:
Zijn rug zal hij onder uwen last buigen, tot uwe hulp zal hij niet weigeren zijne
schouderen.
In doodsnood zal hij u niet afgaan, veel min in geldsnood u verlaten.
Hij mindert zijne schatten, als het zijne vrienden kwalijk gaat, en hij laat zijn lijden
hem gelden.
Zijns vriends lijden neemt hij ter harte, en zijn ongeval doet hem met treurigheid
zijn brood eten.41)
Een ander beroemd prediker van dien tijd, slechts een paar jaren ouder dan DE RIES,
en die een zeer eigenaardige godsdienstige strooming vertegenwoordigt, was HUBERT
DUIFHUIS, in 1531 te Rotterdam geboren, in 1581 te Utrecht gestorven. In de
laatstgenoemde stad vooral heeft hij geleefd en gewerkt. Als pastoor van Sint-Jacob
was hij daar sinds 1577 begonnen tegen den beeldendienst, de afgoderij en de
‘abuisen’ des pausdoms te prediken. Hij verzoekt en verkrijgt van de Overheid verlof
om voortaan op de wijze der Gereformeerden te mogen preeken, doch hij denkt er
niet aan zich af te scheiden van de Roomsche kerk en zich bij de Hervormden aan
te sluiten of een eigen gemeente te stichten. In de Roomsch-Katholieke kerk blijvend,
wil hij tevens zich zelf zijn. Vervolging om den geloove vindt in zoo'n man natuurlijk
een tegenstander; hij berispt den Magistraat, omdat die op verzoek der geestelijkheid
de hand heeft geleend tot geloofsvervolging. Een dergelijk prediker, die bovendien
grooten toeloop had, lag dwarsscheeps in der Calvinisten vaarwater; zoodra zij binnen
Utrecht machtig genoeg waren, gingen zij dan ook fel tegen hem te keer, doch zonder
veel gevolg.
Dat DUIFHUIS zich niet kon of wilde losmaken van de R.-K.
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kerk, wordt ons begrijpelijker, wanneer wij een blik slaan op zijn
godsdienstig-letterkundig werk. Zijne sermoenen deden een kenner telkens denken
aan THOMAS à KEMPIS, RUYSBROECK, TAULER en andere mystieken en ‘hervormde
menschen’ der 14de en 15de eeuw.42) Niet genoemd is hier JOHANNES BRUGMAN. Ook
aan diens werk herinneren de sermoenen van DUIFHUIS ons; evenals BRUGMAN doet
hij vaak een greep in het dagelijksch gebeuren en schroomt het gebruik van de gewone
omgangstaal niet. Zoo lezen wij b.v. in het verhaal van Jezus' gevangenneming:
‘Ende noch een .... seijde tot Petrus: en sagh ick u niet bij hem in den hof? regt of
hij wilde seggen: ja, lieve man, ofte gij dat wel wilt missaecken of niet, dat en gelt
er niet toe, gij bent die man. Nu Petrus, dit hoorende, krijgt een groote vreese ende
schrick op sijn harte, begint te dencken, hoe wil 't mij hier fluckx gaen? ick ben hier
in, hoe geraeck ick er weder uijt?’43)
Hier is immers datzelfde naïeve zich overgeven aan een voorstelling der
verbeelding, diezelfde gemeenzaamheid met het hooge en heilige, die steeds gevaar
loopt van schipbreuk op het lage, doch die, aldus wagend, niet zelden hare hoorders
en - in mindere mate - hare lezers wint door eenvoud, frischheid en
aanschouwelijkheid.

b. Het oude geloof.
In het leven en het werk van DUIFHUIS, den Roomsch-Katholieken aanhanger der
Reformatie, zien wij een belang-wekkenden overgangsvorm tusschen het oude en
het nieuwe. Hoeveel van die overgangsvormen moeten er niet geweest zijn in een
tijd, toen in het godsdienstig gemoedsleven dezer volken werking en afwisseling
kwam, als in een eenparig grijze of groenblauwe zee, waarover een nieuw licht zich
komt verbreiden
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dat tal van kleuren en tinten te voorschijn roept. Voor het oog van den hedendaagschen
onderzoeker zijn vooral de overgangstinten vervloeid. Te nauwernood kunnen wij
er hier en daar nog eenige waarnemen. Zoo b.v. in den Sint-Jansbroeder MAERTEN
JACOBSZ. FORMERIUS te Alkmaar, die in 1568 door den Commandeur van Sint-Jan
wordt afgezet; niet zonder reden: hij had voor meer dan ƒ100.- verboden boeken
gekocht en helde blijkbaar sterk over naar de nieuwe leer. Doch deze stam, al groeide
hij in een verkeerde richting, viel nog wel recht te buigen. Weliswaar werd hij uit
Holland gebannen; doch met een pensioen van ƒ90.- (toen heel wat meer dan thans);
daarvoor belooft hij zich voortaan te zullen gedragen als ‘een heer met eeren.’44)
Wat al schakeering en scheiding bracht de Hervorming in de omvangrijke en
machtige Congregatie van Windesheim. Sommigen hunner verlieten reeds spoedig
de R.-K. kerk om zich aan te sluiten bij Lutherschen of Anabaptisten. In 1527 reeds
is het noodig aan de leden te verbieden, boeken van LUTHER en diens volgelingen
te hebben. Anderen sloten zich aan bij CALVIJN. Doch tegenover dezen stonden velen
die hunne kerk getrouw bleven; de Congregatie als zoodanig heeft nooit de minste
overhelling tot het Protestantisme getoond.45)
Met deze Windesheimers bleven tal van geestelijken en veel meer leeken de oude
leer aanhangen. Ook onder hen zijn er geweest die de kunst van het woord hebben
beoefend en wier werk voor ons bewaard is in bundels van dien tijd of in handschriften
die ten deele in onzen tijd zijn uitgegeven. Vergeleken met de in dit onderdeel
behandelde poëzie der Hervormden is die der Roomsch-Katholieken veel minder in
omvang en beteekenis. Er is wel vrij wat Roomsch-Katholieke poëzie in dezen tijd
gedrukt; maar veel daarvan brengt slechts
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herdruk of herhaling van het oude. Vergelijkt men de ‘tafels’*) van eenige
liederbundels uit dezen tijd onderling, dan treft men steeds dezelfde oude liederen *)inhoudsopgaven.
aan, al zijn ze natuurlijk op verschillende wijze gegroepeerd. In bundels als Het
Hofken der geestelycker Liedekens (ao. 1577) en ‘Een schoon suyverlijck Boecxken’
(ao. 1570) vinden wij steeds weer die leisen en liederen op Jezus' geboorte en
kindsheid, die Marialiederen, Latijnsche kerkliederen of bewerkingen daarvan, die
tweespraken tusschen Jezus en de minnende ziel, welke wij in de 15de eeuw hebben
leeren kennen. De meest bekende ‘leysen’ waren bovendien in een dezer bundels
(Het Hofken) niet opgenomen, omdat iedereen ze kende:
Gemeyn leysen hebben wij ongeruert gelaten,
Want dees meestendeel yegelijck inden mont sijn.46)

Nieuwe liederen worden wel gedicht, doch in den trant der oude, al knnnen zij deze
doorgaans op verre na niet evenaren. Een enkelen keer treffen wij ‘een nieu liedeken’
aan, waarin een oud motief (het lichaam vergeleken bij een ezel) op niet
onverdienstelijke wijze is bewerkt:
T'is, vrinden, crackeel tot mijnent gheheel!
Mijnen noot sal ick u claghen:
Ghevallen ten deel is mij een juweel:
Eenen esel in*) den waghen.
Wie sou hem connen ghelijen?
Hebt ghij er geenen, ick hebber eenen,
Godt wilder u aff bevrijen!47).

Een fraaie bewerking van een motief ook der vijftiend'eeuwsche geestelijke lyriek:
de vergankelijkheid van het leven en alle genoegens hier op aarde, vinden wij in de
Moralisatio die ik gedeeltelijk laat volgen:
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O lustige joncheit, waer zydy henen?
Hoe schoone ghy waert - dynct wat ghy zijt;
U onderstant*) zijn al broossche lenen†),
De blomme, nu bloeyende, es stracx verdwenen,
Verganghelick es al u jolijt!
By uren, minuten vergaet den tijt,
U bloeyende jeught en es niet dan mes*);
Niemant en weet, hoe by*) de doot hem es.

*)

steun.

*)

mest.
nabij.

*)

Wij denken niet om den laatsten dag; wij weten, dat wij moeten sterven, doch niet
waarheen wij zullen trekken; naakt als wij gekomen zijn, zullen wij gaan. Wat baat
dan alle macht en ijdelheid? ‘De rijcste behoudt maer een lijnen cleet’
Wat helpt my dan, ellendig man,
't Vulcommen*) van mynen appetyte!
't Es leden; noch willic, maer ic en can;
Al bloeyende ben ic mijns levens van,
Al levende weerdick mijn levens quyte!
Al lachende ghemesse*) ick van jolyte,
In voorspoede fael ic van ghelucke;
Alle eerste vreught verkeert in drucke.
Oorlof*), verganghelicke vreucht,
U troost es ydele ende al mijn hopen!
Ontslopen es my mijn bloeyende jeught;
Oudtheyt, daer niemant af es verheught,
Die heeft my sluypelinghe becropen48).

Het zou mij niet verwonderen, indien later langs een of anderen weg bleek, dat dit
gedicht nog tot de eerste helft der 16de eeuw behoort; het is hier en in andere gevallen
moeilijk,

†) schragen.
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het ongedateerde oude van het nieuwe te scheiden. Doch daartegenover staan ook
liederen die wij met zekerheid in dezen tijd kunnen stellen.
De Hervorming immers riep onder hen die het oude geloof en de Roomsch-Katholieke
kerk trouw bleven, eene Tegen-Hervorming te voorschijn. Van die Tegen-Hervorming
kunnen wij iets in de literatuur van dezen tijd bemerken. De veelvuldige Bijbellezing
der Hervormden vindt navolging bij de Roomsch-Katholieken. Als een staaltje van
die meerdere vertrouwdheid met den bijbel mogen wij waarschijnlijk een prozawerk
beschouwen, dat onder den titel Het Schip van Patientie ende Penitentie in 1593 te
Antwerpen uitkwam, maar misschien een tiental jaren vroeger is geschreven.
Reeds de allegorische titelprent geeft ons een denkbeeld van het boek: Op een
schip, genaamd ‘Vleesch ende Bloet’, zit vrouwe Patientie met het schild des Geloofs
voor den mast; het zeil heet ‘Liefde’, het kompas ‘Twoort Gods’. Drie monsters, op
zeegedrochten gezeten: Satan, Dood en Wereld, omringen het schip, maar worden
met koorden bestuurd door God die uit den hemel neerziet. De inhoud van het boek
bestaat uit ettelijke duizende bijbelteksten en bijbelsche uitdrukkingen, zóó
gerangschikt dat zij eene, overigens kwalijk samenhangende, beschrijving der reis
door de levenszee geven. De allegorie van de titelprent strookt wel met de allegorische
beeldspraak, die ons hier en daar aan die der middeleeuwsche stichtelijke werkjes
herinnert.
Het woord Gods als kompas en de zuiver bijbelsche inhoud doen aan Hervorming
of Tegenhervorming denken; doch zoowel de zeegedrochten als de allegorische
beeldspraak aan de kunst van vroegeren tijd en van de Roomsch-Katholieke kerk.49).
Niet alleen in dit overgangswerk, ook in de lyriek, zien wij
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meerdere bekendheid met den bijbel. Eerst in dezen tijd hooren wij daar opwekkingen
als: ‘Spijst de Siel met de Schriftuer’ en
Laet u, die op den doolwech sijt gheseten,
Onderrichten met der schriften reyn50).

Die opwekkingen waren niet onnoodig: wie de bijbelvaste ketters wilde weerleggen,
diende zelf den bijbel te kennen. Uit deze liederen mag men opmaken, dat er onder
de Roomsch-Katholieken waren, die gehoor gaven aan deze opwekkingen. Wij vinden
verscheiden stukken van den Bijbel tot liederen verwerkt; al zijn deze natuurlijk op
verre na niet zoo talrijk als de bijbelsche liederen der Hervormden. Zoo zijn er b.v.
over den Verloren Zoon, over Jezus en de Samaritaansche vrouw, Jezus en de
overspelige vrouw, een lied op eenige door Jezus verrichte wonderen. Meer dan in
vroegeren tijd wordt nu het gansche leven van Jezus door de Roomsch-Katholieke
liederdichters als stof beschouwd. Men wendde zich, naar het schijnt, meer tot het
Nieuwe dan tot het Oude Testament; aan dat laatste is de Lofzang ontleend van Barak
en Debora. Een enkelen keer vindt men een voorbeeld dier met bijbelplaatsen
geharnaste liederen, welke in de liederbundels der Hervormden zoo talrijk zijn51).
Dat de poëzie der Tegen-Hervorming weinig omvang en beteekenis heeft, laat
zich wel verklaren. ‘Sinte Pieters scheepken’ had zware stormen te doorstaan gehad
en lag in de haven van Trente om de bekomen averij te herstellen. De Kerk had rust
noodig om te kunnen inkeeren tot zich zelve, haar terrein te overzien, de geleden
schade te boeten, te behouden wat te behouden viel. Aan dien nieuwen koers waren
hare dienaren en lidmaten niet zoo dadelijk gewend, zij moesten leeren er zich naar
te voeden. Vandaar dat Roomsch-Katholieke lieder-
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dichters, bij gebreke van nieuwe poëzie, telkens weer met het oude deugdelijk
bevondene aankwamen; dat het nieuwe zich zoo schaarsch vertoont.

Eindnoten:
31) Tijdschr. v. N.T. en Lett. VI, 313-315.
32) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 99.
33) Een boecxken ghenaemt Herten is Troef. Per GUILLIAM VAN DER WAERDEN. Z. pl. of j. (Ter
Kon. Bibl. te 's-Gravenhage).
Dat VAN DER WAERDEN wever was, blijkt uit de woorden: ‘also ick sat en weefden op mijn
Ghetou om met eeren den noodruft te verdienen’. Daar het boekje zonder plaats of jaartal
uitkwam, zal het wel dagteekenen uit den tijd der hevige vervolging. Daarop wijst ook de vrees
van ‘ghebannen te worden’.
34) Vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. VI, 315 en V, 185.
35) ACQUOY in Archief voor Ned. Kerkgesch. VI, 93 vlgg.
36) VAERNEWYCK, Van die beroerlicke Tyden (ao. 1566-'68) I, 67; II, 352.
37) Voorrede voor den derden bundel van ANNA BYNS' Refereinen (ed. BOGAERS-VAN HELTEN).
38) Vgl. over dit alles de degelijke en omvangrijke verhandeling van D.C. MEYER JR. ‘Onze
Luthersche Gezangen’ in Stemmen uit de Luthersche Kerk in Nederland 2de Jaarg. (1896) en
3de Jaarg. (1897) en een minder omvangrijk doch even degelijk stuk van Prof. L. KNAPPERT in
Hand. en Meded. v.d. Mij. der Ned. Lett., 1905-6: ‘Oude Ned. Psalmberijmingen’.
39) Aan de Schriftuurlijke Liedekens is een afzonderlijk onderzoek gewijd door Dr. F.C. WIEDER
('s-Gravenhage. MART. NIJHOFF 1900).
40) Vgl. Bijdragen tot de geschiedenis van ons kerklied en ons kerkgezang door Prof. S. CRAMER
41)
42)
43)
44)
45)
46)

(Jaarg. 1900, 71 vlgg. en 1902). Men vindt het lied onder de Vermaen-liederen no. XXIIII.
HARTOG: Geschied. der Predikkunde p. 77.
Huibert Duifhuis .... door JAN WIARDA. Amsterdam 1858, blz. 4.
A.w. bladz. 141; ook bladz. 125, 138, 139.
Vgl. ALLAN, Geschied. en Beschr. van Haarlem II, 332-4.
ACQUOY, Het Klooster te Windesheim II, 268 vlgg.
Het bibliographisch overzicht dezer bundels in ACQUOY'S meermalen vermelde verhandeling
en in het tweede hoofdstuk van Dr. KNUTTEL'S proefschrift over Het Geestelijk Lied.

47) Het Hofken etc. fo. CXCIX.
48) Politieke Balladen enz.
49) Vgl. over de dateering van dit prozawerk mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 161.
Naar het schijnt, is er geen verband tusschen dit boek en een prozawerk van den Duitschen
prediker GEILER VON KAISERSBERG: Das schiff der penitenz und busz.; een afzonderlijk
onderzoek zou hier echter noodig zijn; ik kon slechts een paar hoofdstukken vergelijken.
50) In ‘een suyverlijck geestelijck Liedt op de wijse: Wilhelmus van Nassouwen’ in den bundel
van TONIS HARMANSZ en Het Hofken etc. fo. CLXXXVII.
51) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 111-112.

3. De Literatuur buiten den strijd.
Door Mars waren alle Consten achterghebleven,
Ja, Rethorica heel t' onder ghebracht.
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Zoo lezen wij in een referein van het jaar 1581; doch men moet deze verzekering
niet naar de letter opvatten. Wat de refereindichter zegt, geldt vooral van de bangste
jaren van den strijd tusschen 1568 en 1588: doch ook toen zweeg de literatuur, zooals
wij gezien hebben, niet geheel. De strijdpoëzie en de opbouwende geloofspoëzie van
dien en lateren tijd hebben wij leeren kennen; ons wacht nu een overzicht van die
letterkundige werken, waarin wij van de troebelen niets bespeuren.
Niet zóó gedrukt toch was de stemming in deze landen of er bestond in Antwerpen
nog lust om zich met Uilenspiegel te vermaken. Op den Index librorum prohibitorum
van 1570 was het boek verboden; desniettegenstaande wordt het in 1575 te Antwerpen
herdrukt, vijf jaar later nog eens en misschien op het laatst der eeuw opnieuw52). Op
dienzelfden Index was een ander kluchtboek verboden, evenals Uilenspiegel vertaald
uit het Hoogduitsch: ‘de Historie van Broer Ruysche.’ In dit kluchtboek wordt ons
verteld van den duivel, die zeven jaar lang in een klooster blijft en tevergeefs tracht
de monniken van hun eeuwig heil te berooven. Tot de wonderverhalen waarvan wij
in een vorig hoofdstuk een paar leerden kennen, behoort ook de, uit het Duitsch
vertaalde: Waarachtighe Historie van Doctor Johannes Faust die in 1592, wij weten
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niet waar, het licht zag. Dit volksboek bevat een zonderling mengelmoes van historie,
astronomie, bijgeloof, toovenarij en zoutelooze grappen die echter niet als grappen
bedoeld schijnen. De vertaler drukte ten minste den wensch uit, dat men dit verhaal
niet zou lezen ‘voor een cortwijle ofte ut ghenoechte.’ Men moest het lezen, ‘opdat
elck vroom Christen daer ut soude mercken, wat dat Tooverye oft de swarte conste
is, die van menighen mensche voor een fraeye ende verborghen sciencie wort
gheacht..... op dat haer oock alle vrome Christenen voor alsulcke verleydinghe des
Duyvels souden weten te wachten.’
Mogelijk is zeker, dat deze vertaler te goeder trouw alzoo heeft geschreven. Maar
het maakt toch een zonderlingen indruk, dat iemand een boek over toovenarij vertaalt
om daardoor afteschrikken van de zwarte kunst, en dat in een tijd toen het bijgeloof
zoo krachtig leefde. Waarschijnlijk komt mij daarom voor, dat deze vertaling eene
speculatie was op de toenmalige zucht tot bijgeloof, en de hier opgegeven bedoeling
des vertalers een bewimpeling zijner ware beweegredenen. Ik zou te eer geneigd
zijn, dat aan te nemen, omdat in hetzelfde jaar Het wonderlijcke Schadt-Boeck der
Historiën, eveneens een verzameling van wonderbaarlijke verhalen over geesten,
duivels, monsters en misgeboorten, werd uitgegeven, dat voedsel gaf aan diezelfde
zucht naar bijgeloof. De hier genoemde werken waren in hoofdzaak uitingen van
den laat-middeleeuwschen geest; van den adem der nieuwere tijden is hier weinig
of niets te bemerken.
Dat is evenmin het geval in de Nieuwe amoureuse refereynen ende Brieven, die
in 1576 te Antwerpen het licht zagen. Men vindt in deze onbeteekenende rijmelarij
slechts herhaling van vroeger reeds vaak gebruikte motieven, wendingen en woorden.
De brieven waren waarschijnlijk bestemd om afgeschreven en
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aan een meisje gezonden te worden; wie antwoorden wilde met een rijmbrief, vond
hier ook haar gading. Dergelijke brievenboeken voor minnaars - alleen niet berijmd
- doen nog heden ten dage dienst.
Vergelijkt men Zuid-Nederland met Noord-Nederland ten opzichte van hun
letterkundige productie vooral in de jaren tusschen 1580-1609, dan blijkt op nieuw
dat het zwaartepunt verlegd is. Niet alleen overtreffen de, in het Noorden vervaardigde
en uitgegeven, werken in aantal die van het Zuiden, maar er zijn ook werken van
Zuidnederlandsche auteurs die in het Noorden worden uitgegeven.
Blijkbaar begint men in het Noorden vreugde in het leven te scheppen; als het
onweer aftrekt, doen de vogels zich weer hooren. Ook in het Noorden wilde het volk
zijn Reynaert weer lezen. In 1589 verscheen een uitgaaf van Reynaert die vos bij
SCHINCKEL te Delft, die een herdruk der Antwerpsche uitgaaf van 1564 bevat. In
1596 wordt te Leiden een zottenfeest gevierd, waartoe de bekende Leidsche zot Piero
zijne gildebroeders van de marot had uitgenoodigd. Jonker Mors trouwde met Vrouw
Lors op het Leidsche tooneel en tal van zotten uit de naburige en verder afgelegen
steden komen met hunne geschenken waar het bruidspaar ‘ter gift’ zit. Elk biedt zijn
geschenk met een rijmpje aan en wordt door den bruigom beantwoord. Geest is in
deze rijmen ver te zoeken; op zijn best zijn zij zouteloos, doorgaans grof en vuil.
Doch van dat allooi waren en zijn nog vaak uitingen van vroolijkheid onder minder
beschaafden, voor wie de begrippen vies en boertig elkander dekken. Bovendien
kunnen wij wijzen op andere en betere uitingen van dien teruggekeerden levenslust.
Opmerkelijk is onder de Noordnederlandsche literatuur van dezen tijd het groot
aantal liederboeken. Wereldlijke liedboeken
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waren, sinds het Antwerpsche van 1544 op den Index gezet was, in het Zuiden
schaarsch geworden. In 1572 wordt te Leuven nog een Duytsch musyck-boek
uitgegeven dat ‘vele schoone liedekens’ bevat en herinnert aan de Antwerpsche
Musyckboekskens die TIELMAN SUSATO in 1551 begon uit te geven. Daarvoor en
daarna hoort men geruimen tijd niet anders dan de strijd- en geloofsliederen van de
Geuzen en hunne tegenstanders.
Doch in 1589 zet het wereldlijk lied weer krachtig in, nu echter in
Noord-Nederland, met het Amsterdamsch Amoreus Lietboeck. In 1591 wordt het
gevolgd door het Nieu Amstelredams Lied-boeck; daarna verschijnen in 1602 de
Druyven-Tros der Amoureusheyt van PIETER LENAERTS VAN DER GOES, in datzelfde
jaar de Nieuwe Lusthof die in de eerstvolgende jaren meer dan eens herdrukt werd,
in 1605 de twee deelen van een Nieu Amoureus Liedt-boeck en in 1608 den Bloemhof
van de Nederlantsche jeught53).
Deze gezamenlijke liedboeken brengen ons weinig dat, uit letterkundig oogpunt
beschouwd, nieuw mag heeten. Het nieuwe, dat wij vooral in den Bloemhof der
Nederlantsche jeught vinden, zal later ter sprake komen; met het oude of de
voortzetting van het oude, dat hier hoofdzaak is, hebben wij ons eerst bezig te houden.
Evenals het Antwerpsch Liedboek bevat het Amsterdamsch Amoureus Lietboeck
van 1589 vrijwat verhalende en andere liederen uit vroegere eeuwen; het Amoureus
Liedtboeck van 1605 nog maar een enkel (‘Van graaf Floris en Gerard van Velzen’):
in de overige treft men geen oude liederen aan, al zullen zij later wel weer opduiken.
Naast dat overgenomen oude vinden wij de voortzetting van het oude. De
conventioneele minnelyriek die wij vooral in de eerste helft der 16de eeuw hebben
aangetroffen, is hier rijkelijk vertegenwoordigd:
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het zijn de minneklachten en verzuchtingen, het hangen en verlangen van vroeger
met denzelfden vloed van bastaardwoorden; ook de meiliederen ontbreken niet; uit
de Heroïdes zijn minnebrieven op rijm getrokken en van berijmde antwoorden
voorzien. Het grootste deel dezer liederen heeft slechts middelmatige waarde. Hier
en daar vindt men er een, dat een eigen klank heeft en het oor aangenaam aandoet;
zoo b.v. het liedje dat aanvangt op de wijs: Een meysken had een ruyter lief:
Vraeght yemant of ick min ofte niet
En offer mijn lief of leet gheschiet
Van Cupidoos vierighe stralen,
Die sal ick met jocken*) betalen.
*)

schertsen.

Ook de liedjes waarin een oud man een jong meisje aan een jonkman tracht te
ontvrijen of een ‘oude quene’ tevergeefs een ‘fraey jongh gesel’ met haar geld poogt
te verlokken, zijn, hoewel niet nieuw, niet zonder verdienste54).
Opmerkelijk zijn in deze liedboeken en enkele gelijktijdige handschriften vooral
de talrijke bruilofts-, tafel-, drink- en nieuwjaarsliederen. Zeker, drinkliedjes en
feestliedjes zijn ook in onze vroegere literatuur aan te wijzen, doch nergens in zoo
grooten getale als hier. Evenals de titelprenten van sommige liedboeken, waarop wij
het jonkvolk in een prieel buiten aan tafel zien drinken, zingen en musiceeren, toonen
ook deze liederen, dat het gezellig samenleven weer begonnen is. Men durft weer
leven en het leven genieten. Een liederdichter doet de zangers het verbeeld genot
smaken van pannekoeken, Westfaalsche hammekens, boekweiten-koeken, eierstruiven,
Spaanschen muskadel en tal van andere wijnen. Een ander somt allerlei dansen op.
Een derde, aanvangend: Huysraet moet ic nu gaen coopen’ geeft een overzicht van
een toenmaligen inboedel55). Juist de tafel- en drinkliedjes - ook dat is opmerkelijk behooren

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

253
tot de best geslaagde. Hier hooren wij een jonkman aan tafel zingen, zeker niet zonder
‘loeroogen’ - zooals men toentertijd zeide:
Die mij dit Bekerken schencken deet,
Die sal ick beminnen, al wasset haer leet;
Dat syer my boot, dat syer my boodt
- Dat had ick veel liever - haer mondelijn root56).

Elders heft een vrijster aan:
Ick breng mijn naeste gebuer een dronc,
Ick hoop, hy sal dat wachten;
Ick gunt hem ut mijns hertsen gront
Met vrolicke ghedachten.
Wijn, wijn, fijn eedelen wijn,
Sober wilt ghy ghedroncken zijn,
Anders so zijt ghy fenijn
Van wonderlicke crachten57).

Weer elders hooren wij een aardigen tafel-dialoog tusschen vrijer en vrijster als de
volgende:
Vryer.
Desen Beker die ik houde,
Jonckvrou, wilt die wachten*) wel!
*)

Vryster.
Dat*) ick sulcks niet doen en woude,
Sout ghy my verachten snel?
Vryer.
Neen ick, lief, tot gheener tijt.
Vryster.
Ghy toont, Jonghman, wat ghy zijt.
Vryer.
U dienaer?
Vryster.
Neen, voorwaer.
Vryer.
Mocht het wesen!
Vryster.
't Sou u selver vallen swaer.
enz.58).
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Geheel-onthouders waren onze voorouders juist niet. Zij achtten zich daartoe ook
niet verplicht. Integendeel, vrijelijk mocht men genieten van Gods gaven. Het water
voor de visschen en den wijn voor de menschen! Had God het niet zoo beschikt?
Noe die heeft den wijn gheplant
Al door bevel des Heeren

lezen wij aan het slot van een zoo even aangehaald drinkliedje. Den lof van den wijn
hooren wij dan ook uit volle borst aangeheven in een lied, dat op naam staat van den
reeds vroeger genoemden WOUTER VERHEE:
Men mach die wijn wel prijsen, sij isser wel prijsens waert;
Schoone vrouckens eer bewijsen, sij sijnder wel eere waert;
Ick hebbe veel meer van doene dan dit cleijn croeselijn,
Hierom wil ickse proeven - o wijn, weest wellecom wijn!59)

Verwant met zulke drinkliedjes is een feestlied als dat op het nieuwe jaar, dat
opmerkelijk is omdat wij eruit zien, hoe men ook in deze landen, eerst nu, pleizier
begint te krijgen in den winter. Hij is nog de oude man met den grijzen baard dien
men vroeger door den jongen groenen Zomer deed wegjagen, maar de toenemende
stoffelijke welvaart maakte het maatschappelijk en huiselijk leven aangenamer en
de menschen minder afhankelijk van de onaangenaamheden des winters. De cultuur
gaat ook dit deel der natuur aan zich ondergeschikt maken. Men moet pleizier hebben
in den winter om van hem te kunnen schrijven:
Alst vriest en sneut, soo hanckt sijn baert vol kekelen,*)
Dat soute vleys eet hij uyt die pekele,
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Al wat wij connen sparen, vergaren
Int oude jaer, verslint hij gaer,*)
Geen gelt kan hij bewaren.
Hij mach*) wel eeten en niet luttel drincken mee,
Die lange nacht leyt hij al over dinckend:
‘Och, hadden wij Vastelavont, wij gavent,
Comt Valentijn,*) haelt ons de wijn!
Dan hebben (wij) Paeschavont.’60)

Men geniet het leven, maar niet zonder dankbaarheid aan God. Over meer dan een
feestlied, vooral over de, achter den Nieuwen Lusthof gevoegde, tafel- en
bruiloftsliederen ligt een stichtelijke tint. Tusschen de wereldlijke liederen vindt men
hier en daar een geestelijk lied, zoo b.v. het dikwijls als ‘voys’-aanduiding gebruikte:
‘Tobias om sterven gheneghen.’61) In dat opzicht volgden de dichters dezer liederen
de richting waarin de ‘edele conste’ van Rhetorica zich vanouds bewogen had. Uit
de kringen der Rhetoryckers toch kwamen ook deze liederen voort. Wij vinden er
de namen van Kamers als de Eglentier, Trou Moet Blycken, de Witte Acoleyen (te
Leiden). Meer dan twee dozijn liederen uit den Nieuwen Lusthof zijn onderteekend
met de spreuk: Elck kan falen; een zestiental andere met: Wie kant ontvlien; weer
andere met Na 't suer het soet, de spreuk van zekeren J.F. STAM te Gouda.62) Te Gouda
hoorde thuis ook de schilder-dichter CORNELIS KETEL, wiens spreuk Deucht verwint
wij hier een enkelen keer aantreffen. Deze kunstenaar was blijkbaar een DON JUAN.
Zijn broeder in de kunst CAREL VAN MANDER, vertelt ons dat CORNELIS, na lange
afwezigheid in Gouda terugkeerend, verwelkomd werd door ‘veel soete wel singhende
Syrenekens hem seer toeghedaen .... makende hem ten besten
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eenighe vryagie Liedekens.’63) Waar de vrijsters zóó voorgingen, daar moesten de
vrijers wel volgen.
Overigens is het toeval, dat wij hier in staat zijn een paar spreuken aan een paar
namen te verbinden; er is in al deze liederen veel te weinig individueels om ze aan
bepaalde dichters te kunnen toekennen. Denzelfden karaktertrek: afwezigheid van
het individueele, vertoont trouwens de gansche strijd- en geloofspoëzie van de Geuzen
en hunne tegenstanders, immers echte volkspoëzie; denzelfden karaktertrek kunnen
wij opmerken ook in de dramatische werken van dezen tijd.

Eindnoten:
52) Vgl. mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 401.
53) Een uitvoerige opgave der onderscheidene (deels zeer omvangrijke) titels en der verschillende
drukken vindt men o.a. in den Catalogus van de Bibl. der Maatsch. v. Ned. Lett I, 273-4; in
dien der Muziekbibl. van D.F. SCHEURLEER (niet in den handel) p. 306-7, Vervolg p. 121;
voorts in den Cat. der Mij. van Toonkunst ter Univ.-bibl. te Amsterdam. Vooral de Nieuwe
Lusthof was een gelíefde bundel. Exemplaren van den 1en druk ter Kon. Bibl., ter Univ.-bibl.
te Leiden en ter Stads-bibl. te Haarlem; de beide eerste met toegevoegde liederen in hs.
54) Nieuwen Lusthof (1e druk) p. 72, 77.
55) Het (Tweede) Nieu amoureus Liedtboeck bladz. 96 vlgg., 146.
56) Nieu Amstelred. Lied-boeck bladz. 26.
57) Vgl. Tijdschr. v. N.T. en L. X, 196 (het stuk waarin Dr. J. BOLTE ons bekend heeft gemaakt met
het bestaan en den inhoud van het Aemstelredams Amoreus Lietboeck).
58) Nieuwen Lusthof (1e druk) bladz. 45).
59) Tijdschr. v. N.T. en L. V, 175. In den aanvangsregel van dat lied heb ik bij het afschrijven uit
WOUTER VERHEE'S hs. blijkbaar een fout gemaakt of laten staan. De aanvangswoorden Thaentgen
van den wijne moeten veranderd worden in Tranckgen van den wijne; zoo luiden zij als ‘voys’
in een ‘Nieuwe Jaar-lied’ van 1607 in de Nieu Jaer Liedekens van In Liefde Bloeyende van de
jaren 1581-1608.
60) Tijdschr. v. N.T. en L. V, 176. Eerst later bleek mij, dat dit lied reeds gedrukt was in het Nieu
Amstelredams Liedboeck.
61) Nieu Amoureus Liedtboeck II, 111.
62) De Eglentier meer dan eens genoemd in het Nieu Amstelr. L.; Trou Moet Blycken in Nieu
Amoureus L. aan het slot van het eerste deel; de Witte Acoleyen in Aemstelred. Amoreus L. p.
200. De spreuk Na 't suer het soet wordt door JONCKBLOET, naar het schijnt, te onrechte, aan
WILLEM DE GORTER toegekend (vgl. zijne Gesch. der Ned. Lett. (3e druk) III, 51). Volgens
VAN DER HAEGEN'S Dictionnaire en de werken van VAN DOORNINCK luidde DE GORTER'S
spreuk: Naer tsier komt tsoet. Het ‘Bruylofts-Bancket’ achter den N. Lusthof was van M. VLACK.
63) Schilderboek fo. 275.

4. Het Drama.
Het drama komt de drie voorafgaande hoofdstukken besluiten, omdat men er de daar
behandelde soorten van literaire werken vereenigd in aantreft. Ook hier toont zich
het drama dus in zijn karakter van resultante der algemeene maatschappelijke
toestanden.
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Slechts een drietal kluchten en een enkele dialoog vertegenwoordigen hier de
strijdpoëzie. In den dialoog die kan dagteekenen uit den aanvang der troebelen, zien
wij de Vasten en den Vastenavond tegen elkander optreden en hooren wij den
woordenstrijd tusschen hen tweeën. Aan welke zijde de dichter staat, is licht te zien.
De scherpe veroordeeling die wordt uitgesproken over den lichtzinnigen Vastenavond
met zijn ruwe volksvermaken, vermommingen en braspartijen, stelt buiten twijfel
dat hier een aanhanger der nieuwe leer aan het woord is. De Vastenavond noemt zijn
tegenstander dan ook een ‘heretijck’ en zijne woorden ‘ketterie.’64) Naarmate de
aanhangers der nieuw leer veld winnen, achten zij het minder
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noodig in het drama hun goed recht te betoogen. Waar zij zich sterk genoeg gevoelen,
gaan zij den spot drijven met de tegenpartij. Zoo wordt de taak van het ernstig
zinnespel, dat vroeger strijd had gevoerd tegen de oude leer, overgenomen door de
lachende klucht, de weêrgade van het spottend Geuzenlied.
In de klucht van Pater Joost ende Broer Jan wordt de spot gedreven met monniken
en nonnen, die hunne kloosters ontvluchten om samen te gaan leven, met paters die
door de Geuzen uit hunne geplunderde kloosters worden verjaagd. Een paar zwervende
landsknechten, Hans Groothert en Scheel Pier, die dienst hebben genomen bij de
Geuzen, en een oude boerin bij wie de verjaagde geestelijken een schuilplaats zoeken,
zijn de overige personages die in dit stukje optreden. In de klucht van de Beelden
hooren wij een schilder en een beeldsnijder zich beklagen over het verval hunner
nering; in Holland immers eert men nog slechts de beelden, die op gouden en zilveren
penningen staan. De beeldsnijder heeft echter hoop, dat het nog wel eens weer paapsch
zal worden in de stad. Hij heeft daarom eenige beelden in voorraad gemaakt, die hij
aan den schilder geeft om ze verder af te werken. Terwijl de beelden buiten staan te
drogen, komt Kinkel, een boer, de vrouw van den schilder, Schele Griet, een uurtje
gezelschap houden. Voordat de beide amoureuzen tot dadelijkheden komen, worden
zij gestoord door den echtgenoot, die in het geheim is.
De klucht van ons Lieven Heeren Minnevaer eindelijk is een tegenhanger der
Roomsch-Katholieke klucht, die in de eerste helft der 16de eeuw in de Amsterdamsche
Kamer de Eglantier was gedicht. Ook in dit Haarlemsche stuk, dat in 1583 door
LOURIS JANSZ. werd geschreven, treffen wij den huisvader aan die, wanhopig over
den eetlust zijner kinderen, zijn huis is ontvlucht en dan tot de ontdekking komt dat
hij slechts de ‘minnevader’*) zijner kinderen is en dat God de zorg voor die
*)

pleegvader.
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kinderen op zich zal nemen. Dit motief is door den aanhanger der nieuwe leer
natuurlijk op andere wijze verwerkt. De ‘Minnevaer’ zit met zijne vrouw Lubbeken
te berekenen, wat de kinderen hun al dien tijd samen gekost hebben; onze lieve Heer
zal hun dat wel teruggeven. De koster moet hun zeggen, waar onze lieve Heer woont.
‘Ja, goede vrienden,’ zegt de koster, ‘onze lieve Heer is nu uit; de Geuzen hebben
hem van hier gejaagd, God zal ze straffen!’ Dan maar, op raad van den koster, naar
Gods Stedehouder op aarde getogen! Maar de Paus geeft geen beter bescheid. ‘Geld
is niet voorhanden,’ zegt hij; ‘indien gij echter eenige roomsche waren begeert:
veelderlei diensten met schoone pardonnen, die gunnen wij u gaarne.’ - ‘Kan men
daarmee ook kinderbuiken vullen?’ vraagt de Minnevaer. Op het ontkennend antwoord
gaat hij met vrouw Lubbeken teleurgesteld huiswaarts.65)
De klucht van de beelden, bewerking eener middeleeuwsche stof die reeds een
plan bevatte en die van ons lieven Heeren minnevaer, evenals de gelijknamige oudere
klucht blijkbaar berustend op een gangbaar verhaal, staan, wat hun bouw betreft,
boven de klucht van Pater Joost en Broer Jan, die geen geheel, doch een dozijn
slechts losjes samenhangende tooneeltjes bevat. Het leven van dien tijd is er in menig
aardig tafereeltje te zien; stof voor een tooneelstuk was hier wel, doch bij gebrek aan
een bestaand plan en aan vormkracht voldoend om er een te maken, komt de schrijver
niet verder dan het naast elkander zetten van eenige verdienstelijke omtrekjes uit het
maatschappelijk leven dier dagen.
De wijze waarop men hier den Paus ten tooneele voerde, was zeker ver van
eerbiedig, en hoe anders dan aan het eind der vorige eeuw in Marieken van Nimwegen!
Doch eerbied voor de gevoelens der tegenpartij wordt in de 16de eeuw slechts bij
enkele hoog staanden aangetroffen. Overigens is de spot in
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dit viertal stukjes vrij gematigd. Men lachte om Broer Jan die zijn liefje, Zuster
Margriet, tevergeefs over den kloostermuur tracht te hijschen; om de naïeveteit van
ons lieven Heeren Minnevaer die met vrouw Lubbeken de rekening van onzen lieven
Heer opmaakt; om Kinkel, die onbewegelijk tusschen de heiligenbeelden moet staan,
om aan den blik van den schilder te ontsnappen; doch die lach heeft het goedmoedige
dat wij ook in sommige spotliedjes der Geuzen hebben waargenomen.
Met dat al bevatten deze tooneelstukjes aanvallen op de oude leer. Daartegenover
vinden wij van de zijde der tegenpartij tenauwernood iets dergelijks. In een
Zuidnederlandsch gheestelic meyspel uit het laatste kwart der 16de eeuw zegt een
allegorisch personage, ‘Extreict der Scriftueren’ genaamd:
zoo bem ic, Extreict der Scriftueren, ghegeven
met mynen broeder verheven, Redelick Ghevoelen,
om hemleden bescheeden*), die ligghen en woelen
in des questiën poelen

*)

degenen in te lichten.

Deze bescheiden toespeling is het eenige van dien aard, dat mij uit het drama van
dien tijd bekend is geworden. Naar het schijnt, legden de tooneelschrijvers die het
oude geloof trouw bleven, zich meer toe op het stichten en vermanen hunner
toeschouwers dan op den strijd tegen een beweging die toch niet meer te stuiten viel.
Ook onder de aanhangers der nieuwe leer vinden wij tooneelschrijvers, die zich
wijdden aan den opbouw van het godsdienstig gemoedsleven.
Het verschil tusschen Noord- en Zuid-Nederland is in dit deel van het drama reeds
eenigermate te bespeuren.
In den aanvang der troebelen zien wij in het Noorden nog iets van de vroegere
toestanden aanwezig. In 1568 wordt te Utrecht ‘op cormisdach’*) door ‘die bueren’
*)
dag der kerkwijding
een spel vertoond ‘het heylich sacrament ter eeren’66). Te 's-Hertogen(Kermis).
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bosch worden omstreeks dienzelfden tijd drie heiligenspelen vertoond die de
geschiedenis van Sinte Huybrecht, Sint Joris en Sinte Berbele behandelden67). In
lateren tijd vindt men dergelijke spelen in Noord-Nederland zelden of nooit meer
vermeld; de lijn van Utrecht naar 's-Hertogenbosch geeft de richting aan waarin zich
het drama, dat aan de oude leer getrouw bleef, terugtrekt uit het Noorden. Daarentegen
wordt in Rousselare nog in 1571 een gheestelick spel van den H. Sacramente vertoond;
in Thielt nog in 1577; in die laatste stad wordt in dit jaar nog op Paschen door de
Rhetoryckers gespeeld. Ook in de bijbelsche spelen openbaart zich het verschil
tusschen het Noorden en het Zuiden.
Wij bezitten een zevental tooneelstukken, voortgekomen uit de kamer de Roode
Roos te Hasselt, waarvan vijf zeker en twee andere waarschijnlijk dagteekenen uit
het laatst der 16de of den aanvang der 17de eeuw. Deze spelen: Balthasar (1591),
Belegheringhe van Samaria (1608), Suzanna (1607), Jozua (1593), Judith, Hester
en Assuerus, Amnon en Thamar (1610) vertoonen alle hetzelfde karakter: de bijbelsche
geschiedenis behandeld in den geest van het wereldlijk drama; de lijn der
gesecularizeerde geestelijke spelen uit het laatst der 15de eeuw is hier doorgetrokken.
Wij zien Koningen en Koninginnen voor ons optreden met hunne ridders en
hofmeesters, ‘capiteynen’ en landsknechten; er worden gastmalen vertoond, op een
daarvan doet eene vrouw een minnelied hooren; wachters zingen hunne liederen; er
heeft een duivelbezwering plaats; een viertal melaatschen treedt ten tooneele; wij
hooren Suzanna in het ‘prisoen’ hare klachten slaken; de komische tooneelen waarin
‘sinnekens’ aan het woord zijn of een man uit het volk als bode verschijnt, zijn met
blijkbare voorkeur behandeld68).
Zulke stukken zijn door Noordnederlanders in dezen tijd niet vervaardigd. Naast
bijbelsche spelen van dien aard zien wij

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

261
echter in Zuid-Nederland eenige, welke een ander karakter vertoonen. Tusschen 1571
en 1583 schreef de Rousselaarsche rhetorycker en kastelein ROBERT LAWET eenige
tooneelstukken, welker onderwerpen aan den bijbel ontleend zijn of die ten minste
zeer nauw met den bijbel samenhangen. De laatste omschrijving geldt vooral het
hierboven genoemd Gheestelic Meyspel ven 't Reyne Maecxsele ghezeyt de ziele; wij
vinden hier ‘het oude spel van de Passie en de Verrijzenis verallegorizeerd tot een
zinnespel met toespeling op den Mei als kruissymbool’.
Den band met het vroegere geestelijk drama zien wij eveneens in een ander stuk
van LAWET: het Spel van den ontrouwen Rentmeester; deze ‘gedialogizeerde preek’,
bewerking der bekende gelijkenis, herinnert door het pleidooi voor Gods troon aan
het mysterie-spel, door het herhaald gewag maken van het ‘rekeninghe doen’ aan
het spel van Elckerlijc. Ook het zinnespel van het Tarwegraan en het Spel op het
Vader onze, niet veel anders dan verdeelde monologen, lijden aan diezelfde overmaat
van verstandelijkheid, die afwezigheid van handeling en karakteristiek, waardoor
men ze tenauwernood drama's kan noemen69).
Met deze laatste soort uit het Zuiden komen eenige gelijktijdige bijbelsche spelen
uit het Noorden wel overeen, voor-zoover allegorie, redeneering en stichtelijke
moralizatie ook daar den boventoon voeren. Van dien aard zijn b.v. de stukken, welke
door de factors der beide Haarlemsche Kamers zijn vervaardigd: van de Maccabeën,
van den Ghichtigen mensche, van de Gebooren Blinde, van den Zaaier, van Zacharias
en Johannes' geboorte, van Jhezus ten twaelf jaren oud70). Grootendeels in denzelfden
geest zijn opgevat en bewerkt een paar spelen van zekeren RIJSSAERT VAN SPIERE
van Oudenaarde en een zevental Spelen van die wercken van Bermherticheyd die in
1591 te Amsterdam werden uitgegeven, nadat zij er door de Kamer de Eglantier
waren vertoond. De stukken van RIJSSAERT
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bevatten een middelmatige bewerking van Efeze VI, 13 en Openbaring
XII, 1; die van den Eglantier een niet veel hooger staande dramatizeering van
Mattheüs XXV, 35-46.
Opzet en bewerking ook dezer Amsterdamsche spelen hebben iets zeer naïefs.
Blijkbaar richt zich hier een gemoedelijk vroom tooneeldichter, eenvoudig van hart,
tot een publiek dat hij vooral van de practijk des Christendoms wenscht te
doordringen. Om dat doel te treffen, bedient hij zich niet zelden van kinderlijke
grepen. Zoo al dadelijk in den proloog. De ‘Leser’ ziet twee mannen uit het volk
‘Elck-een’ en ‘Niemant’ haastig voorbijgaan. Hij vraagt hun, wien zij zoeken. - ‘Ick
soeck Elck’, antwoordt ‘Elck-een’ en ‘Niemant’ zegt: ‘Ick soeck Godt’. Zou het
publiek het nu wel gevat hebben? De ‘Prolooch-leser’ is er niet gerust op; hij vindt
het althans noodig te herhalen:
VAN SPIERE

Niemant, niemant soeckt God! Dats immer een plage;
En soeckt Elck hem selfs - dats qualijck ghewrocht.

‘Meest al de Werelt’ moest in deze spelen op gevoelige wijs onder handen genomen
worden. Vandaar dat in den aanvang doorgaans de, in overdaad levende, rijke wordt
vertoond. Een of ander allegorisch personage tracht hem over te halen, iets van zijn
overvloed aan den arme aftestaan; doch dat is aan doovemansdeur geklopt. Daarna
wendt het allegorisch personage zich tot de kleine burgerij; deze helpt hem in het
spijzen, kleeden, laven, huisvesten van den arme. Van verwikkeling is geen sprake,
wel van een overvloed van betoogen met toelichtende bijbelplaatsen. Bovendien
werden de meeste dezer stukken besloten met een ‘toogh’, voorstellend: Christus
aan het kruis, waarbij dan werd uitgelegd, dat deze eigenlijk de vreemdeling, de
naakte, de hongerige, de dorstige was. Hier bestond zeker geen reden om te zeggen:
‘wie dit vatten kan, vatte het’; doch op een dikke huid moest men hard slaan.
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Verband met het vroegere drama zien wij ook hier in de voorstelling van den
‘doemsdach’*) aan het slot van het Zevende spel: Christus op den rechterstoel, omringd
door engelen; Lucifer in de hel, ‘aan een keten rasende’, engelen die de zielen der *)dag van het laatste Oordeel.
zaligen met zich ten hemel voeren; duivels, die onder den kreet ‘Borha!’ de
verdoemden ter helle sleepen.
Zoo zien wij dus in een deel van het drama, evenals vroeger in het lied, de meerdere
bekendheid met den bijbel zich vertoonen niet alleen bij de aanhangers der nieuwe
leer in het Noorden, doch ook bij die der oude leer in het Zuiden.
Uit het Noorden en uit de kringen van de aanhangers der nieuwe leer schijnt mij
ten slotte afkomstig Een tafelspel van de letter en de geest, welks onbekende schrijver
tracht aan te toonen:
Dat die letter sonder die Geest versaemt
Nergens anders voor en is te cronen
Dan die lantaerne sonder licht genaemt71).

Hoeveel zinnespelen en kluchten van de tweede helft der 16de eeuw tot de literatuur
buiten den strijd gerekend mogen worden, zou eerst door een onderzoek der vele
nog onuitgegeven tooneelstukken van dien tijd kunnen uitgemaakt worden. Alvast
mogen wij waarschijnlijk menig stuk van den vruchtbaren Haarlemschen dichter
LOURIS JANSZ. daartoe rekenen; waarschijnlijk ook stukken, die titels vertoonen als:
de cluyt van Belij en Jan Sul, een fraij esbatement van den Appelboom, Vander
Neering en dergelijke72). Zoo ook de ‘boertighe’ of ‘outbollige cluyten’ en
‘belachelicke ebatementen’, waarvan wel de titels en korte inhoudsopgaven, niet de
teksten tot ons zijn gekomen73). Zeker behoort tot deze soort van spelen het vermakelijk
Batement vanden Katmaecker, dat in 1578 door de
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Pellicanisten (‘Trou Moet Blycken’) te Haarlem is vertoond.
Hein keert huiswaarts uit de taverne waar hij met vriend Roel heeft zitten drinken.
Vóór zijn huis vertellen een paar buurvrouwen hem, dat de bevalling zijner vrouw
op handen is en dat hij dadelijk de vroedvrouw moet gaan halen. Hein gelooft het
niet; eerst moet hij het kind zien. Om hem over te halen, stoppen zij hem een
ingebakerde kat in de handen. ‘Siet toch, hoe vriendelijc 't bloetgen op mij siet’, zegt
de gelukkige vader. Hij geeft het kind terug en gaat op weg. Wanneer de vroedvrouw
hoort dat het kind er al is, weigert zij natuurlijk hem te gelooven en meê te gaan.
Hein aan het opspelen: de vrouwen hebben het hem toch gezegd, hij heeft het kind
zelf gezien enz. Vroede vrouw die zij is, begint zij iets van de waarheid te vermoeden;
op hare beurt zegt zij: eerst het kind zien! Hein terug om zijn kind te halen, dat de
buurvrouwen hem nu meegeven. Onderweg komt hij Roel tegen, die de nienwe
aanwinst gaarne eens wil bekijken.
‘Een kat!’ zegt hij
Wel Heijn! siede*) nu een cattemaecker?
Wat neemdij van 't dosyn?

Hein woedend! ‘Noijt so beschaemt!’ roept hij. Maar hij zal het hun inpeperen. In
een kroeg verkleedt hij zich, met behulp van de waardin, als vroedvrouw. Zoo keert
hij met Roel terug en samen overvallen zij de beide buurvrouwen, die na een gevecht
de wijk nemen in hare huizen.
Een dolle klucht, zooals men ziet, maar waarin toch een moralizeerend element:
de gesprekken der beide vrouwen over dronkaards, niet ontbreekt; geen voortbrengsel
van een fijnen geest, doch door hare dartele vroolijkheid wel getuigend van de
veerkracht eener burgerij, die de verschrikkingen van het
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beleg pas achter zich had; door haar vluggen gang, levendigen dialoog en gezond
realisme een belofte voor de toekomst van het komisch drama.

Eindnoten:
64) Uitgegeven door VAN VLOTEN naar een hs. der kamer ‘Trou Moet Blycken’ in Ned. Kluchtspel
I, 206 vlgg. Ook deze tekst-uitgave van VAN VLOTEN is weer in hooge mate onbetrouwbaar.
(Zoo leest hij: gebreck waar het hs. gebet heeft; dunck voor druck, hier voor over, onmoedich
voor ootmoedich; raecken voor wraecken enz.) Het stukje vertoont geen dagteekening, noch
aanwijzingen omtrent de plaats waar het vervaardigd is.
65) De kluchten van Pater Joost en Broer Jan en die van O.L.H. Minnevaer beide uitgegeven door
VAN VLOTEN in Ned. Kluchtspel I; de klucht van de Beelden door KOPS in zijne bekende Schets
p. 274 in uittreksel weêrgegeven; een veel uitvoeriger verslag ervan door KOPS berust ter
Leidsche Bibliotheek. De stof der klucht van de Beelden reeds verwerkt in het Fransche fabliau
‘du Prestre crucefié’; vgl. het Recueil van MONTAIGLON et RAYNAUD I, 194.
66) Uit de rekeningen der Geerte-kerk in Archief voor de gesch. v.h. Aartsbisdom Utrecht XI, 308.
67) Vgl. HERMANS, Gesch. der Red. in N.-Brab. 2de stuk, bl. 219.
68) Vgl. den inhoud dier stukken in uitvoerige uittreksels meegedeeld door VAN VEERDEGHEM en
VAN DEN DAELE in De Roode Roos (Bergen 1899). Twee ervan, de spelen Van Coninck
Balthasar en Die belegeringhe van Samariën zijn in hun geheel uitgegeven door K. CEYSSENS
in de Leuvense Tekstuitgaven no. 3.
69) De spelen van LAWET zijn uitgegeven in hun geheel of in omvangrijke uittreksels door Prof.
L. SCHARPÉ in Leuvensc Tekstuitgaven 2. (Leuven-Amsterdam 1906).
De Zuidnederlandsche bijbelsche spelen van Tobias (1570), van Jephta (1577) en van den
Rijcken Vrecke (van Lazarus) (1588) kwamen niet tot ons.
70) In hs. aanwezig in het archief der voormalige rederijkerskamer, nu societeit Trou Moet Blycken
te Haarlem; uitvoeriger opgave der titels in de Bijlagen van mijn bundel Trou Moet Blycken
(Groningen, WOLTERS 1889).
71) Door mij uitgegeven naar het hs. van WOUTER VERHEE in Tijdschr. v. N.T. en L. V, 157-166.
Het stuk draagt geen jaartal. Een theologisch dispuut als dit kon in de 16de eeuw m.i. bezwaarlijk
uit het Zuiden voortkomen. Wijzen de uitingen over de ‘secten’ (bladz. 160) op een ‘neutralist’?
Misschien op WOUTER VERHEE zelven? Een refrein over de waarde van de Letter vond ik in
de Refereynen ghepronunchieert ..... te Delft ao. 1581.
72) Vgl. Trou Moet Blycken Bijlagen A-E.
73) Deze worden genoemd achter den Lusthof van Rhetorica (ao. 1596).

5. De Rederijkers tijdens den Vrijheids-oorlog.
De auteurs van vele der tot hiertoe behandelde werken zijn ons onbekend gebleven.
De auteurs die wij kennen, behooren tot onderscheidene standen en kringen. De adel
is er schaars vertegenwoordigd door VAN ZUYLEN VAN NIEVELT, GUILLIAUME
BORLUUT en CORNELIS VAN GHISTELE(?). De geestelijkheid is talrijker; onder de
aanhangers van het oude geloof zagen wij den Dominicaan FASTRAETS, den Karmeliet
FRANçOIS AMELRY, MATTHYS DE CASTELEIN; DATHEEN, eerst Karmeliet, later
Calvinistisch predikant, vormt met DUIFHUIS den overgang tot de predikers der nieuwe
leer die tevens als dichters optreden, vertegenwoordigd door HANS DE RIES.
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Voorts vinden wij onder de humanisten vooral onderwijsmannen: GNAPHEÜS,
MACROPEDIUS, ELIGIUS EUCHARIUS, CROCUS en anderen; ook een rechtsgeleerde
als JANUS SECUNDUS. Van hen gescheiden door de kloof der Renaissance, doch hun
de hand reikend als onderwijzeres, zien wij de schoolmatres ANNA BYNS. Wij zien
een enkelen schilder, CORNELIS KETEL, wel eens als dichter optreden; ook van JAN
VAN SCOORL en anderen wordt verhaald dat zij zich wel met de ‘edele conste’ bezig
hielden. CORNELIS EVERAERT, verwer en volder brengt ons naar de talrijke rangen
der ambachtslieden en neringdoenden, waartoe de wever GUILLIAUM VAN DER
WAERDEN behoorde en zeker vele van de aanhangers der nieuwe leer, wier
testamenten en liederen voor ons bewaard bleven in Het Offer des Heeren, de
Veelderhande Liedekens en dergelijke bundels. Een man als de
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Amsterdamsche steêboô, JAN THÖNISZ, zal niet ver van hen hebben afgestaan. Van
eenige dezer auteurs weten wij, dat zij lid waren eener Kamer van Rhetorycke; de
overigen dichten (afgezien van de Humanisten) in den trant der Rhetorycke. Tot die
laatste soort moeten de meesten hebben behoord dergenen, die uit vrees voor
vervolging hun werk zonder hun naam uitgaven.
Enkele dier naamlooze werken, met name der Geuzenliederen en refereinen of
van die hunner tegenstanders, kunnen ook door zwervende beroepsdichters gemaakt
zijn. Zeker hebben dezen tot de voordragers dier poëzie behoord. VAN VAERNEWYCK
vertelt ons van het jaar 1566: ‘Zoo werden ooc up de maerct van jongheluers liedekins
ghezonghen die menich zeer onstichtende waren, ende al meest in spotte van de
gheestelicke personen, ende was van sommighe liedekins altijts dlaetste: Vijve le
gues, als oft de gues nu de overhandt ghehadt hadden.’74) Doch overigens merkt men
gedurende dezen tijd weinig van het gild der ‘varende lude’; de troebelen onttrekken
hen aan ons oog. Eerst op het laatst der 16de eeuw komen zij weer opduiken. Dan
hooren wij een achtbaar rederijker klagen:
Eenen cluchtslagher duer zijn lueghenen stout
Crijcht meer volcx om hem dan een predicant.

Achter het Tafelspel van Meester Kackadoris (1596) worden weer eens een paar
leugendichten (‘carmina mendacia’) afgedrukt; in een leugendicht van het jaar 1603
doet de onsterfelijke VON MÜNCHHAUSEN, nu nog schuilend onder den naam van
‘een wonderlicken Avonturier’ zijne intrede bij ons.75)
Dat de meeste naamlooze werken uit dezen tijd van Rederijkers afkomstig moeten
zijn, blijkt duidelijk uit den vorm dier werken. Dat de Rederijkers door hunne
letterkundige werkzaamheid krachtig hebben deelgenomen aan den grootschen strijd
van de
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tweede helft der 16de eeuw, weten wij ook door andere getuigenissen.
Een overzicht van hetgeen ons bekend is geworden omtrent het aandeel der
Rederijkers in dien strijd, zal ons tevens gelegenheid geven sommigen hunner, die
wij nog niet leerden kennen, hier op den voorgrond te brengen.
Het Landjuweel te Antwerpen op 3 Augustus van het jaar 1561 had de ‘Ghesellen
van Rhetorycke’ uit Noord en Zuid nog eens in al hun luister bijeen gezien.
In schitterenden optocht waren zij de ‘triumphelycke’ koopstad binnengetrokken.
Aangekondigd door de muziek van trompetten en schalmeien, pijpen en trommels,
opende de Kamer der Violieren als gastvrouw den stoet; achter haar kwamen bij
honderden en honderden de leden der mededingende Kamers. Zooals eertijds de
ridders in pracht en praal naar het krijt trokken, zoo reden hier ten geestestournooi
de kloeke burgers der zestiende eeuw. Ruitercolonnes van veertig, vijftig, honderd,
driehonderd man; mengeling van groen met goud, van blauw met zilver, van incarnaat
en bruin en geel, van wit en zwart en karmozijn; gewuif van sluiers en gewemel van
pluimen. Antieke triomfwagens verhoogden de pracht en brachten afwisseling; bijna
tweehonderd wagens met allerlei voorstellingen in ‘levende beelden’ hielden de
aandacht geboeid. De statelijke ernst van het geheel werd getemperd door den
glimlach der dwaasheid. Rinkelden daar de bellen der narrenkap niet? Hoorde men
ze niet schreeuwen en gekscheren, de zotten met hunne marotten, achterste-voren
op een ezel gezeten of met een kat in den arm voortgeduwd in een rolwagentje?
Zoo trok de lange stoet de stad door die één ‘lovertente’ geleek, langs huizen
welker gevels verborgen waren achter groen en bloemen en kostelijke hangtapijten.
's Avonds flikkerde
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overal het rosse licht van toortsen en piktonnen, werden de luchtige trapgevels, het
Stadhuis en de Kathedraal fantastisch verlicht door de hoog opgaande vlammen van
een monster-vuur. Dagen, weken hadden de feesten en spelen geduurd. De Violieren
hadden ze geopend met een welkomst-spel. De zot der Violieren had de overige
zotten ten tooneele ontvangen en men had er lange teugen gedronken. De stedelijke
Regeering had de Kamers onthaald op een luisterrijk banket. Daarna waren op de
markt de zinnespelen en esbatementen vertoond, de prijzen uitgedeeld. Het
‘oorlof-spel’ der Violieren had het Landjuweel besloten en allen waren huiswaarts
gekeerd.
Daags na hunne intrede waren allen in plechtigen optocht ter kerk gegaan; in
Antwerpen's heerlijke kathedraal hadden zij gezamenlijk de mis gehoord. Maar met
hoe verschillende gevoelens en in welk een verschillende stemming! Het nieuwe
geloof had onder de ‘ghesellen van Rhetorycke’ al ras aanhangers gevonden. Onder
de dichters der Hervormingsliteratuur hebben wij telkens rederijkers aangetroffen
en bij dezen kunnen de namen van andere gevoegd worden, wier werk niet tot ons
is gekomen.
Wij vinden melding gemaakt van een verboden spotdicht der Leidsche rederijkers
op de Minnebroeders aldaar van het jaar 153376); van den Gentschen poëet WILLEM
POLGIER die in 1536 een ‘liedekin up de gheestelicke’ had gedicht en daarvoor
‘amende honorable’ moest doen77); van MEESTER PIETER SCHUDDEMATTE,
schoolmeester en rederijker te Antwerpen, in 1547 voor het Stadhuis terechtgesteld,
omdat hij ‘een ballade ghemaeckt hadde van eenighe stucken door minnebroeders
bedreven’ en een zinnespel Babel van Vilvoorden genaamd78); van FRANS FRAET,
factor der Violieren, ao. 1558 onthoofd79). Aan de galg sterft tien jaar later de Gentsche
rhetorijker Meester JAN ONGHENA, wegens deelneming aan de beeldstormerij. Vroeger
was hij al eens in aanraking geweest met den
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gevreesden inquisiteur TITELMAN; in een spotdicht over de kloosters van Gent was
hij opgetreden als huwelijksmakelaar op groote schaal, ‘trouwende de monniken met
de nonnen’; voor den deken van Ronse was blijkbaar geen weerhelft beschikbaar,
daarom had Meester JAN hem gepaard met ‘het varken van Byloke’.*) Dezen keer
was de dichter den dans ontsprongen door de voorspraak van hooggeplaatsten bij *)Abdij te Gent.
wie hij goed aangeschreven stond om zijne gaven. VAN VAERNEWYCK vertelt ons,
dat ONGHENA een goede stem had; ook was hij ‘ghenouchelic ende boerdelic van
troengien*) ende bootsen uut te stuucken*) ende aerdighe refereijnkins die hij zelve
ghecomponeert hadde.’ Van het laatste referein, door hem vóór zijn dood gedicht, *)gezichten trekken.
*)
grappen uithalen.
kwam bij toeval de ‘stock’ tot ons:
Au, ghy guesen, dect hu neusen, dat men hu niet en kendt,
Want ghy hebbet spet*) in d'asschen gewent80).
*)

spit (met het gebraad).

Uit dien ‘stock’ blijkt wel, dat Meester JAN de toekomst voor de Geuzen donker
inzag.
Van nog een ander zijner gedichten wordt ons verhaald: een ‘rhetorijckelicken
droom ..... ludende schimpich oft spottich jeghens die gheestelicheijt ende
dierghelicke.’ Wie dien droom goed wilde hooren voordragen, moest hem hooren
van Liefkin van der Venne, ‘cnape ende factuer van rethorijcken van tghilde van
Maria theeren.’ Liefkin was een grappenmaker, bekend om zijne geestige gezegden;
die droom van Meester JAN ONGHENA was een lijfstukje van hem dat hij gaarne in
de taverne ten gehoore bracht. Overigens bestond er voor Liefkin alle reden om, waar
hij spotte met de geestelijken, indachtig te zijn aan ANNA BYNS' kernachtige
vermaning:
Stopt uus selfs scuyte, want voorwaer sij es lec,
En houdt uwen beck.
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Er was een waardinneken te Gent, dat meer van Liefkin hield dan van haar man.
Terwijl haar minnaar nu gevangen zat, liet zij zich 's avonds door een turfdrager in
een turfzak de gevangenis binnensmokkelen en hield hem dien nacht gezelschap81).
Floris en Blancefloer onder de Gentsche burgerij; maar Blancefloer komt hier bij
Floris en de mand met rozen is een turfzak geworden.
Zooals men ziet, kunnen wij van deze Rhetoryckers niet veel meer melden dan hunne
namen en eenige feiten die betrekking hebben op hun leven of hunne persoonlijkheid.
Gelukkiger zijn wij bij andere, die in den vrijheidsoorlog hebben gestreden of
gestreden en geleden.
De Regeering ging steeds duidelijker inzien, welk een macht de ‘Conste van
Rhetorica’ in den lande was geworden. Waren vroeger van tijd tot tijd
verbodsbepalingen verschenen aangaande letterkundige werken die de H. Schrift
raakten, en ettelijke met name genoemde boeken verboden - in 1560 kwam een
algemeen verbod ‘dat men gheen Retorijcke useren en zoude, suspect zijnde’.
Verscheidene Nederlandsche overheidspersonen toonden zich bereid, des Konings
gebod te handhaven. Meester JAN ONGHENA had het ondervonden te Gent; in hetzelfde
jaar werd de schoenmaker HEYNSOON ADRIAENSEN, factor der Haarlemsche Kamer
Trou Moet Blycken, in burgemeesterskamer aan een ladder geworgd, om geen opzien
te baren. Van de liedekens, baladen en Echo's, door hem gedicht, die de oorzaak
waren van zijn dood, kwamen slechts een paar Echo-dichten tot ons, die geheel in
den geest der vroeger behandelde stukken van dezen aard zijn82).
‘Nu is 't een tijdt van justitie’, zeide de Haarlemsche burgemeester Quirijn tot de
moeder van den veroordeelden factor, die hem om genade kwam smeeken voor haar
zoon en zijne
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acht moederlooze kinderen. Maar de vlugge liederen en refereinen bleven de justitie
trotseeren. Wij zagen vroeger, hoe uit deze al spoedig een Geuzenliedboek werd
samengesteld. Verscheidene daarin opgenomen stukken zijn onderteekend met namen
of met spreuken, die ons ten deele van elders bekend zijn.
Onder de dichters van het Geuzenliedboek, zooals het zich vertoont in eene uitgave
van den aanvang der 17de eeuw vinden wij genoemd: den predikant JORIS SYLVANUS
van Antwerpen, den Delftenaar JAN COOMAN, BISDOM, C. VAN NIERVAERT, iemand
die zich teekent met J.W.M. De spreuk Castijt sonder verwijt, waarmede een paar
liederen onderteekend zijn, behoorde toe aan PIETER STERLINCKX van Heenvliet;
andere spreuken die wij hier aantreffen, luiden: Liefde baert peys, Niet meer soo
dom, Staet nae 't beste, Bedenct u 't is tijt (G.H. V. BREUGHEL), 't Woort sal duren,
Laet den aert goet zijn.
Twee liederen zijn onderteekend met Weest die ghy zyt, de spreuk van JAN
FRUYTIERS; twee andere met Haecht, naar alle waarschijnlijkheid: de rhetoryker
WILLEM VAN HAECHT; negen zijn geteekend met Liefde vermacht al, de spreuk van
LAURENS JACOBSZOON REAEL. Over dit laatste drietal en over JERONIMUS VAN DER
VOORT, die als dichter van één lied in het Geuzenliedboek genoemd wordt, zijn wij
beter ingelicht dan over de anderen; bij hen en hun werk dienen wij even stil te
staan83).

Van Haecht. Van der Voort. Fruytiers. Reael.
Alle vier hebben zij deelgenomen aan of geleden onder den vrijheids-oorlog. VAN
HAECHT en VAN DER VOORT, beiden Antwerpenaars, weken uit on der wille van
hun geloof:
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VAN HAECHT vlucht naar Aken, doch keert later naar Antwerpen terug; VAN DER
VOORT, schilder-dichter, wijkt uit bij Alva's komst, keert terug als soldaat van den
Prins, vestigt zich weer te Antwerpen, wijkt na den val dier stad opnieuw uit, om in
Vlissingen, later in Den Briel te gaan wonen. De dertigjarige Amsterdamsche
koopman LAURENS JACOBSZ. ‘in den gouden Reael’, verliet zijn vaderstad in 1567
op eene aanmaning van Burgemeesteren; in 1569 vinden wij hem te Emden, in 1574
was hij misschien te Dantzig. Het verdrag tusschen Amsterdam en den Prins en de
omzetting der Regeering in 1578 brengen hem weer in zijne stad terug, waar hij lid
der Vroedschap wordt en in 1601 sterft. FRUYTIERS, door sommigen een
Zuidnederlander genoemd, vinden wij in 1559 te Leiden gevestigd. Ook hij heeft
moeten uitwijken. Teruggekeerd, treedt hij in dienst van den Prins van Oranje en
wordt in 1574 tot Commissaris der Requesten benoemd; het beleg van Leiden heeft
hij mede doorstaan. Hij moet vóór 1582 gestorven zijn.
De indrukken, door vrijheids-oorlog en ballingschap op hen gemaakt, vinden wij
in hunne werken weergegeven; doch begrijpelijkerwijze bij den een anders dan bij
den ander.
VAN HAECHT schijnt, bij de overigen vergeleken, zacht gestemd. Zijn beide liederen
in het Geuzenliedboek bevatten aanmaningen om in God te gelooven en Zijn naam
aan te roepen, Zijn woord te hooren en te lezen of ook een stille verzuchting:
Hoe salich zijn de landen
Daer die wijsheit regeert

gepaard met een bescheiden vermaning tot de Regeerders om geen geweld te
gebruiken, tot de onderzaten om te gehoorzamen aan wie hen ‘wel gouverneren’.
Zijne Dry Lamentatiën van het jaar 1567 over het misbruik en onverstand, dat door
velen tegen Gods woord ‘gueseerd’ wordt, kwamen mij niet
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onder de oogen; hun titel schijnt wel te strooken met den geest der twee liederen.
In FRUYTIERS, al is ook hij zacht, is toch meer kracht en levendiger deelneming
in den eigenlijken strijd. De vreedzame Lutheraan VAN HAECHT is vervuld alleen
van het geloof; voor FRUYTIERS staat naast het geloof: de vrijheid. Zoo noemt hij de
stad Leiden ‘om der Religiën ende haerder Vaderlandtscher vrijheyt wille beleghert84).
‘Voor het Evangelium Jesu Christi ende heur Vaderlandtsche Vrijheyt alles op te
setten ende te waghen wat sy hadden’, in die woorden geeft hij de gezindheid der
Hollanders en der Leidenaars terug85). Hij vertaalt in 1567 een Fransch werk over
den Standt der Religiën in Frankrijk tusschen de jaren 1556-1561, met de bedoeling
den Nederlandschen Hervormden op het hart te drukken dat het hun goed is vervolging
en verdrukking te lijden.
Doch vijf jaar later neemt hij een ander standpunt in. Dan vertaalt hij een Fransch
werk onder den titel Der Francoysen ende huerder nagebueren Morghenwecker, om
de partij van den opstand hier te lande te waarschuwen tegen een ‘soet ende
vriendelick pardoen’ gelijk het door den Franschen koning uitgeschrevene. Wanneer
hij uit den Réveille-matin vertaald heeft, hoe een volk zich verzetten moet tegen een
tyran, voegt hij er bij: ‘Onthoudet dit ghy naburen des Morghenweckers’. Zijne beide
liederen in het Geuzenliedboek dragen het kroniekachtig karakter waarover wij
vroeger hebben gesproken; in dat op de belegeringen van Haarlem en Alkmaar vinden
wij bijna louter feiten; in het andere lied, op den slag bij Heiligerlee, treft ons datzelfde
sterke vertrouwen op God, waaruit ook LUTHER'S beroemd lied geboren is.
‘Misericord, Sanct Jago, Nostre Dam Loret!’ riepen de Spanjaarden ‘Godt zy met ons’ die leuse was
Van het volck van Nassouwen.
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Aan het eind waarschuwt hij de partij van den opstand, deze overwinning toch niet
aan menschen toeteschrijven en zijn christelijke ootmoed besluit het lied met dit
schoone dank- en smeekgebed:
O Heere, u sy lof end danck
Van uwen overwinnen;
Sterckt ons gemoet, noch zwack en kranck,
Met uwen Gheest van binnen;
Dat het bid en betrouwe vast,
Soo sult ghy van den overlast
Helpen die u beminnen.

De vroomheid en dankbaarheid aan God voor Zijne hulp, die uit dit lied spreken,
vinden wij terug in FRUYTIERS' verhaal van het beleg van Leiden; daar ook op menige
plaats de vergelijking van Nederland bij Israël, die in de tweede helft dezer eeuw
zoo veelvuldig voorkomt. Vroom en ootmoedig is FRUYTIERS - maar een kind van
zijn tijd. Overtuigd aanhanger der nieuwe leer, was de oude leer hem een gruwel.
Daardoor alleen kunnen wij verklaren, dat hij zijne pen leende tot de vertaling van
een in 1575 verschenen fel schimpschrift op de hostie, getiteld La Légende véritable
de Jean le Blanc; die vertaling zag in 1596, waarschijnlijk niet voor het eerst, het
licht onder den titel: Warachtige Legende van Jan de Witte.
In felheid herinnert dit schimpdicht aan sommige spotliederen der Geuzen op de
Roomsche leer en de Roomsche geestelijkheid. Diezelfde felheid openbaart zich ook
hier en daar in het werk van den balling JERONIMUS VAN DER VOORT. In zijn boek
over den benauden, verjaechden, vervolchden Christen dat in 1615 te Dordrecht het
licht zag, doch in veel vroeger tijd moet ontstaan zijn, weidt hij uit vooral over het
leed der ballingen. Doch in een ander geschrift Het Heerlick bewijs van des Menschen
ellende dat in 1582 gedrukt werd, hooren

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

275
wij hevige uitvallen tegen de geestelijkheid en laat hij zich aldus uit over den Paus:
Hy en acht niemant dan sijn gheschoren Guyten,
Cardinaels, Bisschops, Aertz-Bisschop, Prelaten,
Die hem als een Hommel laet inden Bye-Korf sluyten;
Hy is te heyligh om te gaen byder straten.

Die verzen herinneren ons, dat er omstreeks 1570 een boek verschenen was, dat de
Biënkorf der H. Roomsche Kercke heette. Zij strooken ook wel met het Geuzenlied,
door VAN DER VOORT omstreeks 1572 gedicht. Daar hooren wij de overmoedige
vroolijkheid en den schamperen spot, welke ons uit zoo menig Geuzenlied
tegenklinken:
Ghy nonnen, bagijnen, maeckt eenen dans,
Neemt oorloff aen u heylighe mans,
Gekleet wit, zwart, grau als een gans,
Met capproens sonder bellen,
Zy decken thoot,*) haer kruynen†) groot,
Want kaes en broot is op, 't is noot,
Zy vluchten wech, reyckt hun de poot,
Segt: adien metghesellen.

VAN DER VOORT is hier vol moed op de zege zijner partij:
Want ‘vive le geus’ is nu de leus

Zijn laatste vers luidt dan ook:
Wech, vuyl paep, ruymt de baene!

Doch het ging anders! Hij zelf moet de baan ruimen en worden tot ‘den benauden,
verjaechden, vervolchden Christen’ waarvan zijn rijmwerk verhaalt.

†) tonsuur.
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Die wisseling der kansen zien wij eveneens, doch met blijder eind, in de poëzie van
REAEL. In zijne ballingschap volgt hij den gang van zaken met hart en ziel. Zijn
zwager EGBERT MEINDERTSZ. was als ketter gevangen gezet en nog vóór zijn
terechtstelling in de gevangenis overleden. De kleederen van den martelaar des
geloofs worden naar Emden gezonden; in een binnenzak vindt LAURENS JACOBSZ.
een ‘taeffeleet-boecxken’ (opschrijfboekje) waarin de gevangene een liedeken had
geschreven. Hoe moet dat eenvoudig martelaarslied zijn zwager hebben aangedaan!
Begrijpelijk dat hij hehoefte gevoelt er een weerslag op te dichten; een ‘liedeken op
deselve voyse’, door hem in 1569 te Emden gedicht. Is Alva er in geslaagd door zijn
‘Pardon’ eenige aanhangers van de opstandspartij afvallig te maken, dan gaet REAEL
de ‘pardonisten’ te lijf; ‘Tfy, tfy u pardonist!’ klinkt het refrein van een liedje door
hem in 1571 gedicht. Hij koestert goede verwachtingen van de hulp van den Prins:
Godt onsen Prins sal gheven tijt
Om te singen t'uwen verwijt,
Over u valsche list:
‘Vive die zijn ghelooff belijt,
Maar tfy een pardonist!’

Tusschen 1572-3 dicht hij zijne ‘psalmen van penitentiën’ voor den Hertog van Alva.
Alva beklaagt zich over zijn tegenspoed bij den Paus; laat men maar zielmissen voor
hem houden, Granvelle kan dan het ‘Requiem’ lezen; in komische wanhoop roept
hij uit:
Heylighe vaer, Bon Compagnoen,
Wat sal ick deze Geusen doen,
Want het gaet my teghen mijn gissen.

Kort daarop prijst de dichter Holland en Zeeland, omdat zij den tienden penning
hebben geweigerd, in een lied dat een overzicht
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geeft van den loop der gebeurtenissen tot Requesens' komst. Doch onder het
algemeene leed blijft hij het eigen leed gevoelen. In 1573 hooren wij den balling
klagen met den psalmdichter:
Als wy aende rivieren oostwaert saten,
Zijnde ghedachtich, hoe gantsch is verlaten
Uwes, o Zion, huys int Nederlant
Als sacramentschenders sy ons verdreven,
Als beeldestormers ende daer beneven
Als die Godt beroofden sijn eere groot,
Omdat wy hem in hout ofte in broot
Niet conden vinden, maer liever gelooven,
Dat Christus sit ter rechterhant hier boven.

In een vroom nieuwjaarsdicht van hetzelfde jaar wekt hij de predikanten der nieuwe
leer op te blijven getuigen ‘tegen 's Paus valsche leer’. In het volgend jaar weidt hij
uit over het zeden-bederf, dat men in deze landen kan waarnemen. Zeker had hij bij
die schildering het oog niet het minst op Amsterdam, waar de
Spaansch-Roomschgezinde partij nog altijd op het kussen zat; al de bitterheid van
den balling en de felheid van den hater van Rome en Spanje stort hij uit in een referein
van 1574, dat aanvangt:
O Amsterdam, moordaedich, voll bloetgierrige honden,
Schout, Scheepens, Burgemeysters en Raeden van deezen,
Bloetdorstige Papisten, sijt ghy noch niet sat bevonden?
Es uwen crop noch niet vol van weduwen en weezen?

Als vier jaar later de ‘Satisfactie’ komt en de ballingen eindelijk mogen terugkeeren,
dicht REAEL eenige ‘balaeden’, waarin hij de stad zelve, de ballingen, de burgers,
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de ‘dubbelde*) Katholieken en de vreemdelingen beurtelings doet spreken. ‘Ick sal
niet meer Moord(d)am maer Amsterdam genaempt sijn’, belooft de stad; en de
ballingen, al hadden zij nog niet die gewetensvrijheid waarvoor zij geleden hadden:
‘Tot in den doot willen wy u by blyven’. Met het woord der inwonende burgers: ‘'t
Sal hier goet wo(o)nnen sijn, nu de conciëntie vry es’, gaf de dichter zijne
geestverwanten uitzicht op een betere toekomst.
In het lid der vroedschap, den schepen en kolonel der schutterij blijft de
belangstelling in den loop der staatkundige gebeurtenissen even levendig als vroeger
in den balling. Dat zien wij uit het lied dat hij in 1592 op Maurits dicht naar het
voorbeeld van het Wilhelmus; uit een spotdicht op Isabella van omstreeks 1598 en
eenige andere dergelijke stukken.
Strijdpoëzie en geloofspoëzie zien wij ook in de werken van dit viertal telkens
naast elkander. Van de laatste soort is echter onder hun werk meer aantewijzen,
waarover wij of nog niet of slechts terloops hebben gesproken.
VAN HAECHT'S psalmvertaling vermeldden wij reeds vroeger. Opmerkelijk is wel,
dat het werk van dezen uitgewekene om des geloofs wille, zoowel in de eerste uitgave
van 1579 als in die van 1583, door de Roomsch-Katholieke landvoogden Matthias
en Parma met een privilege werd voorzien. Voorts wordt nog van hem vermeld een
onuitgegeven zinnespel over de Bekeeringhe van S. Pauli. Ook het vroeger door ons
behandeld Zinnespel .... van 't werck der Apostelen wordt terecht of te onrechte aan
VAN HAECHT toegeschreven86). VAN DER VOORT somde in zijn Heerlick bewijs van
des Menschen ellende en miserie alle ellenden op, waaraan de mensch op aarde is
blootgesteld; een onderwerp, aantrekkelijk voor hemzelven en allen die in ballingschap
zich vaak ellendig en verlaten moesten gevoelen. In zijn ouderdom verdiepte hij zich
in stichtelijke bespiegelingen over Het leven en sterven. Geen dier beide
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werken heeft dat bijbelsch karakter, waardoor zich, zooals wij zagen, de
Hervormingsliteratuur in hooger mate dan de R. Katholieke onderscheidt. VAN DER
VOORT schijnt wel beseft te hebben, dat in dit opzicht aan zijn werk iets ontbrak;
immers, wij hooren hem in het eerstgenoemd werk zich verontschuldigen, dat hij
zijne stof niet aan den Bijbel heeft ontleend.
FRUYTIERS behoefde een dergelijke verontschuldiging niet te maken; onder zijn
werk is vrij wat dat aan den bijbel ontleend is of erop berust: om te zwijgen van een
werkje voor het godsdienst-onderwijs, noem ik hier zijne bewerking van den
Ecclesiasticus (1565), de Schriftmetige Gebeden of deerste Boeck Moysi (1573) en
den Sendtbrief Pauli tot de Romeynen op stichtsanghen gheset (1582).
REAEL dicht na 1581 een aantal geestelijke liederen, waarin de samenhang met
het vroegere geestelijk lied nog wel zichtbaar is, al bevatten zij overigens zuivere
hervormingspoëzie. Hij geeft een bewerking van Puer nobis nascitur; op de wijzen
van Dies est laetitiae en Christe qui lux es et dies dicht hij twee liederen voor de
belijders der nieuwe leer. Zijn kerst- en Nieuwjaarszangen, zijn Paasch- en
Pinksterlied herinneren ons aan de oude liederen van het Kerkelijk jaar. Doch inhoud
en geest zijn die van het nieuwe geloof. Onder zijne drie uithet Duitsch vertaalde
geestelijke zangen vinden wij ook LUTHER'S beroemd lied.
Wij weten, dat de vier auteurs, van wier werk wij een overzicht hebben gegeven, lid
zijn geweest eener Kamer van Rhetorycke. VAN HAECHT was facteur der Violieren,
VAN DER VOORT van de Goudbloem, FRUYTIERS van de Roode Angieren te Rijnsburg;
REAEL was lid van de kamer In Liefde Bloeiende.
Vergelijkt men hen met vroegere rhetorykers als VAN DER MEULEN, DE
RAMMELEERE, VAN DEN DALE, DE CASTELEIN, dan zien wij een aanmerkelijk
verschil: daar geloovige Roomsch-
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Katholieken, hier overtuigde aanhangers der nieuwe leer; een rustig leven met de
‘edele conste’ ter veraangenaming en verfraaiing des levens tegenover vervolging
om des geloofs wille, de smarten der ballingschap, de ‘rhetorycke’ als onontbeerlijk
uitingsmiddel voor het overvolle hart of als wapen in den strijd.
Veel minder groot is het onderscheid in den vorm hunner poëzie. VAN DER VOORT'S
rijmwerk van des Menschen ellende en miserie herinnert door zijn inhoud aan VAN
DER MEULEN'S Boucxkin vander ketyvigheyt der menschelicker naturen. Evenals
sommige zijner voorgangers berouwt het hem in zijn later leven, dat hij in zijne jeugd
de dichtkunst uit roemzucht heeft beoefend. Met leedwezen ziet hij terug op dien
tijd, toen hij er tuk op was zijn ‘tresoor’*) te doen blinken van de zilveren schalen,
*)
stoopen en potten, die op wedstrijden te winnen vielen. Zijn gedicht over Het
buffet.
Leven en Sterven doet denken aan dergelijke dichterlijke boetedoeningen van
vroegeren tijd. Wel strookt met dat middeleeuwsch karakter de vorm van een visioen,
dien het gedicht vertoont. Trouwens, zijn drie grootere werken, geschreven in
coupletten van 13 of 20 verzen, telkens besloten met een spreukachtigen slotregel,
dragen het karakter der laat-middeleeuwsche rhetoryker-poëzie. VAN HAECHT'S werk
vertoont evenmin als dat van REAEL in den vorm iets nieuws. FRUYTIERS
verontschuldigt zich nog over de ‘rediten’ die men misschien in zijn Ecclesiasticus
zal aantreffen. Alleen door de zuiverheid van zijn taal onderscheidt hij zich vooral
hier van de overige drie.
Om kunst is het hem trouwens evenmin te doen als een zijner drie tijdgenooten.
Eigen en anderer geloof opbouwen of uiting geven aan wat hun hart vervulde en
bezwaarde, daarop kwam het aan. In de Voorreden van zijn Ecclesiasticus waarschuwt
FRUYTIERS zijne lezers, dat zij onder het zingen zijner ‘stichtsanghen’, ‘niet soo seere
na het soet gheluyt der stemme’
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moeten hooren, ‘dat men het gheestelijcke verstant der woorden verghete’. Met die
houding tegenover de muziek strookt zijne beschouwing der poëzie: niet op de kunst,
op den vorm, maar op den inhoud komt het aan.
REAEL'S poëzie onderscheidt zich weinig van de gewone rhetoryckers-poëzie.
Slechts hier en daar, waar hij bezield wordt door een Latijnsch kerklied of een lied
van LUTHER, maakt hij iets dat zich boven het gewone verheft. Niet onaardig zijn in
het spotdicht op Isabella de blijkbaar met opzet gebezigde Vlaamsche woorden.
Hoe belangrijk dit viertal ook moge zijn door den inhoud van hun werk, kunstenaars
kunnen wij hen te nauwernood noemen. Alleen wanneer zij aangegrepen worden
door den hartstocht van den politieken strijd, wanneer de verbittering zich uit in spot
of schimp, de dankbaarheid voor een zegepraal of de smart der ballingschap het hart
vervult, ontstaat uit die aandoeningen hier en daar een lied, een couplet of een vers
dat zich uit aesthetisch oogpunt verheft boven het gewone87).

Houwaert.
Niet allen die aanvankelijk zich bij een partij aansloten, bleven die partij trouw. Ook
hier zag men om vaste kernen allerlei vlottende elementen en in het staatkundige
evenveel schakeeringen als in het godsdienstige. Er waren overtuigde aanhangers
van de nieuwe leer en van den opstand beide, er waren overtuigde aanhangers van
Rome en Spanje; doch tusschen die beide uitersten vele tusschenvormen. Men kon
de nieuwe leer, in welke secte dan ook, zijn toegedaan, doch geen deel nemen aan
den opstand zooals de Doopsgezinden;
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men kon goed-Roomsch zijn en, steunend op de privileges, zich verzetten tegen de
Spaansche tirannie; men kon Neutralist zijn, een middenman uit overtuiging, men
kon weifelen uit gemis aan vastheid van karakter, men kon eindelijk behooren tot
de niet weinigen die uit zwakheid van karakter, uit vrees, uit baatzucht of uit een
mengeling dezer beweegredenen, de huik naar den wind hingen. Een type dier laatste
soort toont de literatuur van dien tijd ons in JEHAN BAPTISTA HOUWAERT, die van
1533-1599 in en bij Brussel heeft geleefd.
In den aanvang is hij blijkbaar geneigd tot de nieuwe leer. Geen goed
Roomsch-Katholiek kon toentertijd regels schrijven als deze VAN HOUWAERT:
Sy meynden uut te royen in dorpen en steden
Al die des Paus leere niet aen en hinghen,
Maer niemant en can de conscientie ghedwinghen.

Hij was toen bevriend met WILLEM VAN HAECHT, bekend met WILLEM VAN ORANJE
en MARNIX. Hij verzekert in de opdracht van een zijner gedichten (Milenus Clachte)
aan den Prins, dat de laatstelijk door hem ontvangen brief van Zijne Hoogheid hem
.... een nieu courage ghegheven heeft
Om ghedienstich te blijven in trouwen constant.

Het verwondert ons niet, hem in 1568 met andere aanzienlijken te zien op
Treurenborch, de gevangenis boven de Sint-Goedelepoort te Brussel.
Uit dezen tijd moet het bovengenoemd gedicht dagteekenen, welks inhoud,
waarschijnlijk aan het Gulde-boec van Marcus Aurelius ontleend, betrekking heeft
op de troebelen hier te lande. Milenus, de boersche afgezant der aan den Donau
wonende volken, die te Rome komt klagen over de onder-
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drukking der Romeinsche stadhouders, was HOUWAERT die over de ‘groote tyrannye’
der Spanjaarden klaagde. Zelfs ontzag hij zich toen niet, in den titel zijn klassiek
masker aftenemen door de verklaring: dat hier ‘den handel van desen
teghenwoordighen tyt claerlyck ontdeckt’ werd88). Is in HOUWAERT'S gezindheid door
zijne gevangenschap verandering gekomen? Dat weten wij niet; doch in elk geval
gaat de ‘constante trouwe’ aan het kwijnen. Wij zien HOUWAERT weifelen in eene
bewerking van CICERO'S De Officiis, door hem berijmd onder den titel Paraenesis
Politica of Politycke Onderwysinghe tot dienste van allen menschen.
De onderwijzing betrof hier namelijk de vraag, of een goed burger moet uitwijken
of in zijn land blijven, indien de omstandigheden hem voor deze keus stellen89). De
auteur zelf toonde door zijn voorbeeld, dat hij het beter achtte te blijven:
Als ghij by den wolven syt,
Sult ghy met den wolven huylen

zegt in HOUWAERT'S Tragoedie vander Orloghen een allegorisch personage; dat
zeggen is doen geworden voor den man die het schreef. Hij wordt een man van
aanzien: Conseillier ende Meester Ordinaris van de Rekeninghen des Hertoghdoms
van Brabant; 's winters in Brussel, 's zomers op ‘Cleyn Venegiën’ in het Soniën-bosch.
Was dat niet beter dan ‘Treurenborch’? Rhetorycker naar ouden trant, is hij de
Overheid van dienst bij de ontvangst van aanzienlijke personages, regelt de ‘blyde
incomsten’ van Don Jan, Matthias, Anjou, Parma; in 1594 vinden wij hem nog als
régisseur bij de ontvangst van Aartshertog Ernst van Oostenrijk. ‘Die wat spaart, die
wat heeft’, dacht ook HOUWAERT, toen hij bij die gelegenheid eenige passages ten
beste gaf, die in 1585 dienst hadden gedaan voor
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Parma. Zeker geen erg vergrijp in een rijmer als deze. Erger was wat hij voorts in
zijne ‘moralisatie’ ten beste gaf. Indien men leest, hoe HOUWAERT den
onbeteekenenden, somberen, jichtigen landvoogd met grove vleierij overlaadt, hem
den gunsteling der negen Muzen noemt, zich en zijnen landgenooten gouden bergen
belooft van het nieuwe bewind en niet schroomt te zeggen, dat de rampen en ellenden
een rechtmatige straf waren geweest voor de afvallige Nederlanden - dan kan men
de opmerking niet weêrhouden: ‘Treurenborch’ was toch beter.
Eenige van HOUWAERT'S werken hebben wij reeds genoemd, maar hoeveel meer
was er dat wij niet genoemd hebben. HOUWAERT schijnt ontzaglijk veel te hebben
geschreven. ‘Gij zoudt verwonderd zijn, zaagt gij de hoopen’, zegt zijn bewonderaar
BALTHAZAR LE MERCHIER. Onder die hoopen waren ook ‘hoopen constelycke spelen
van sinnen’, zooals ons in een lofdicht achter HOUWAERT'S Generale Loop der Werelt
door zekeren I.T.P. wordt verzekerd. Van al dat tooneelwerk schijnt slechts weinig
overgebleven. Wij bezitten ‘dry excellente, constighe, soetvloyende poetische spelen
van sinnen’ van Jupiter en Yo, gedicht in den trant der vroeger behandelde klassieke
spelen van Mars en Venus, en in 1583 uitgegeven. Voorts een paar
gelegenheidsstukken: Een Tragedie van der Orloghen en een Comedie van den Peys,
vertoond bij de plechtige Intrede van Albertus en Isabella in 1599 een half jaar na
HOUWAERT'S dood.
Met geen zijner werken heeft hij zich, naar het schijnt, zooveel roem verworven
als met zijn omvangrijk gedicht Pegasides Pleyn ende den Lusthof der Maechden
dat in 1583 bij den beroemden PLANTIJN te Antwerpen het licht zag. Hier werd den
vrouwen van Belgica een soort van wellevens-kunst aange-
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boden, al hadden zij die volgens HOUWAERT eigenlijk niet noodig, daar zij de
buitenlandsche meisjes en vrouwen in allerlei deugden overtroffen. Het bevatte eene
‘leeringhe van deughdlijck, eerlijck ende stantvastelijck te leven’, doorzaaid met
verhalen, vaak alles behalve stichtelijk, maar - zeide de auteur - evenals zoovele
aanstootelijke verhalen in den Bijbel slechts met een goed doel vermeld.
Wie zich in dezen Lusthof ging vermeien, kon er voornamelijk leeren: dat maagden
en vrouwen zich te zeer op uitwendig schoon toeleggen, terwijl toch wijsheid en
deugd de schoonheid verre te boven gaan; welk een kostelijke schat de eerbaarheid
is en hoeveel vrouwen en maagden den dood hebben verkozen boven het verlies van
haar eer; hoe een maagd den ‘bedrieghelijcken, wellustighen’ Cupido moet
overwinnen, hoe zich gedragen jegens God, jegens ouders en vrienden; hoe zij moeten
spreken, gaan, staan, eten, drinken, slapen en - niet voor niets luidde de spreuk van
den schrijver: ‘Houdt middel-mate’ - in alle dingen mate gebruiken. Voorts kon
mener betoogd vinden, dat de vrouwen ‘in excellentien die mans verre te boven gaen
ende excederen’. Vrouwendienst? Slechts ten deele! Onder de meerdere
voortreffelijkheden der vrouwen rekent HOUWAERT ook: dat zij geen baard dragen,
niet zoo gauw kaal worden, zich met minder moeite kunnen reinigen, zich zelden
bezeeren als zij vallen, langer boven water drijven.
Wie in de vrouwen zulke ‘excellentiën’ onderscheidde, dien kon de vrouwendienst
niet diep gaan, al had hij zijn Lusthof ook geschreven ter wille van een edele en
schoone jonkvrouw die hij op een bruiloft ontmoette. Waarschijnlijk had deze opdracht
haar ontstaan te danken aan navolging van zoovele hoofsche dichters van vroegeren
tijd. Doch wat daarvan ook zij, zeker is, dat alles wat op hoofsche of wereldsche
kunst geleek later voor HOUWAERT als voor zoo menigen vroegeren
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dichter ijdelheid werd. ‘Die in Gods woort studeren, sijn die beste clercken’ zegt hij
in zijn rijmwerk De Vier Uterste, waarin hij als een oprecht rhetoryker van den ouden
stempel zijne rekening met den hemel wilde afsluiten. De beschouwingen die wij
daarin aantreffen over den dood, het laatste oordeel, het eeuwig leven; de schildering
van de hel en de helsche pijnen herinneren ons aan dergelijk werk van vorige eeuwen.
Een jaar, nadat de Vier Uterste was verschenen, stierf de ‘nieuwe Virgilius’ zooals
een zijner bewonderaars hem noemde.
Met die lofspraak wilde de bewonderaar natuurlijk alleen zeggen, dat hij
HOUWAERT een groot dichter vond. Wij kunnen hem op zijn best een rijmer noemen.
Schoonheid of kunstvaardigheid is in zijn werk niet te vinden en geen karaktervolheid
stelt ons voor dat gemis schadeloos.
Wat zijne tijdgenooten dan zoo aantrok in zijn werk? Zij begrepen hem ten volle,
zij voelden zich thuis in de ouder-wetsche vormen zijner kunst, lazen met genoegen
zijne gemakkelijk berijmde, eindeloos voortkabbelende verzen, zij hadden ontzag
voor zijne zoo vaak tentoongespreide kennis der Oudheid, zij waren vertrouwd met
zijn allegorische personages als Lieflijck Vleyen, Fier Ghelaet, Schoon Samblant en
Minlijck Ontfanck, zij vermaakten zich met zijne verhalen en werden gesticht door
zijne moralisaties. Ook de snelheid waarmee hij werkte, boezemde ontzag in. Zijn
vriend LE MERCIER getuigt met eerbied, dat de gansche Lusthof der Maechden (c.
58,000 verzen) in één winter vervaardigd is.
LE MERCIER stond waarlijk niet alleen in zijne bewondering. Mr. PEETER CUSTODIS
vergeleek HOUWAERT bij VIRGILIUS, HOMERUS en PETRARCA; ‘OVIDIUS leeft nog’
roept hij uit. ‘Ieder verstandig mensch’ zegt WILLEM VAN HAECHT in een lofdicht
vóór den Lusthof der Maechden, moet bekennen, dat gij ‘excellentelijck’ geschreven
hebt, ja zoo ‘eloquentelijck’
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als MARCUS TULLIUS. In 1571 werd een penning te zijner eere geslagen, de eerste
van dien aard. Nog in 1616, zeventien jaar na HOUWAERTS dood, zien wij den
rhetoryker WILLEM DE GORTTER op een voetreis door het Soniën-bosch een bezoek
brengen aan Klein Venetië:
Van hier ben ick ghecomen, naerderhant,
Binnen cleyn Venegien, HOUWAERTS logijs,
Die door sijn schriften wel verdient lof en prijs.
Dit huys, t'sijnder ghedachten, heb ick doorkeken
En met 't volck ghecout, die hem hebben hooren spreken90).

Zoo gaat men tegenwoordig naar Weimar of Stratford, naar Grasmere, Ecclefechan,
Vaucluse, Ferney of waar ook de heugenis van een groot auteur verbonden is aan
een of andere plek. Zulk een eerbiedsbewijs was in deze landen tot dusver alleen aan
ERASMUS' nagedachtenis betoond. HOUWAERT was de eerste schrijver in de volkstaal,
wien iets dergelijks ten deel viel. Die populariteit, al zou zij kort van duur zijn, maakt
hem voor den geschiedschrijver der letterkunde tot een merkwaardig man, al heeft
zijn werk voor den gewonen hedendaagschen lezer alle aantrekkelijkheid verloren91).

De Dene. Numan.
Tegenover de vele rhetorykers onder de aanhangers van de nieuwe leer en de partij
van den opstand, die ons min of meer bekend zijn geworden, kunnen wij slechts
enkele Roomsch-Katholieken stellen. Onder de dichters der Politieke Balladen,
Refereinen en Liederen zijn ons bekend geworden CORN. VRANCX
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en LOYS HEINDRICX; anderen noemen zich slechts met voorletters, als: PR. L.H.M.,
P.S.N. consensu superiorum, L.H., C.A. Omtrent den Roomsch-Katholieken dichter
TONIS HARMANSZ. VAN WERVERSHOEF en zijn aandeel aan den op zijn naam staanden
bundel zijn wij tot dusver niet voldoende ingelicht92).
Doch niet allen die in dien tijd de ‘edele conste’ beoefenden, hebben in hun werken
partij gekozen vóór of tegen Rome en Spanje. Tot de Roomsch-Katholieken van die
soort, behoorden EDUWAERT DE DENE en HOUWAERT'S vriend PHILIP NUMAN die
zich ook wel op zijn Grieksch HIPPOPHILUS NEANDER noemde.
DE DENE was een Bruggeling die waarschijnlijk tusschen 1505 en 1579 heeft
geleefd; het duurt lang eer hij zijne wilde haren verliest, een ongelukkig huwelijk
brengt hem tot een losbandig leven, hij past niet op zijne zaken, in 1545 zit hij voor
schuld in de gevangenis. Daarna gaat hij zijn leven beteren. Is hij vroeger al dikwijls
opgetreden als officieel dichter bij blijde inkomsten en dergelijke plechtigheden, in
zijn lateren tijd wijdt hij zich alleen aan stichtelijke poëzie. Tusschen 1557-'61
vervaardigt hij zijn Testament Rhetoricael dat, voor verreweg het grootste deel nog
onuitgegeven, meer dan 25,000 verzen schijnt te tellen. Het moet een ontzettend
langdradig werk zijn van uiteenloopenden en vreemdsoortigen inhoud, vervaardigd
onder den invloed van VILLON'S beroemd Grand Testament, doch, te oordeelen naar
het weinige dat ervan werd uitgegeven, zonder VILLON'S geest en talent. In 1562
geeft hij de werken van zijn eertijds beroemden en toen nog niet vergeten stadgenoot
ANTHONIS DE ROOVERE uit; wat hij in dezen ‘Vlaamsch Doctoor ende gheestich
Poëte’ bewonderde, blijkt wel uit de voorrede waarin hij DE ROOVERE prijst,
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omdat ‘meest alle zijne wercken inhouden, begrijpen ende vol zijn van goede
duechdelijcke ende oprechte vermaninghen, prijsende civile manierlijcheden ende
liefmoederlijck straffende ende blamerende alle boosheden ende ydele bedriechlijcke
pompieusheden des werelts.’ Vijf jaren daarna gaf hij bij een reeks fraaie prenten
van den plaatsnijder Marcus Gheraerts een aantal berijmde bijschriften onder den
titel Warachtighe Fabulen der Dieren. De verzen werden er bij gedicht, opdat de
prenten niet ‘geheel ijdel van redenen’ zouden zijn. Aan die bedoeling voldeden DE
DENE'S bijschriften ongetwijfeld wel; doch van poëzie in den gewonen zin des woords
is hier geen sprake. Men mag met grond betwijfelen, dat er zoo iets als poëzie
aanwezig is geweest in de reeks van moraliteiten over de zeven hoofdzonden, door
hem volgens eigen verzekering vervaardigd, doch niet tot ons gekomen.
Stichtelijkheid maar geen poëzie behelzen ook de beide omvangrijke gedichten,
welke PHILIP NUMAN achtereenvolgens in 1590 en 1595 het licht deed zien onder
de titels: De Striit des Gemoets en De Spieghel der Menschen. Er is een zwakke band
tusschen het eerste werk en den vrijheidsoorlog, voorzoover het geschreven werd
‘om beter door te gheraken die dagelijcxe ellenden ende swaricheden van dese noch
duerende inlantsche oorloghe.’ De slotsom van dit gedicht is: de wereld bevat slechts
ijdelheid, de deugd moet men zoeken.93)
Mannen als Mr. JAN ONGHENA, WILLEM VAN HAECHT, VAN DER VOORT, NUMAN
staan ons slechts flauwtjes voor den geest. VAN REAEL en DE DENE zullen wij
misschien een scherper belijnd beeld verkrijgen, indien hun overig werk zal zijn
uitgegeven.
HOUWAERT zien wij vrij duidelijk, ook doordat zijn beeltenis in een prent van dien
tijd voor ons bewaard is gebleven. Er
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is in zijn voorkomen een statelijke ernst en zekere grandezza, die den Conseillier en
Meester van de Rekeningen van Brabant niet zal hebben misstaan; iets krijgshaftigs
in het gebaard gelaat van dezen geharnaste, dat ons herinnert aan de ‘acte Romeyn’,
door hem volgens zijn vriend VAN HAECHT indertijd op het Kasteel van Antwerpen
bedreven. Doch hoe weinig past bij deze ‘acte Romeyn’ zijn huilen met de wolven
in het bosch; hoe weinig de grandezza van zijn uiterlijk bij zijne gelijkvloersche
verzen, ‘middelmate houdend’ in anderen zin dan de auteur bedoelde en als zoodanig
passende uitingen van dezen middelmatigen mensch.
Alles samengenomen, heeft echter de waardige JEHAN BAPTISTE, die de idealen
zijner jeugd prijs gaf voor een hooge betrekking en een buitenplaats; de geleerde
veel- en snelschrijver met zijn grooten doch vluchtigen roem; de hoofsche hofdichter
die de vrouwen zeker op zijn hand had, iets van een type, iets individueels, zooals
wij het tot dusver maar zelden bij een auteur hebben aangetroffen.
Dat maakt hem wel geschikt om in ons verhaal als voorlooper te dienen van een
negental dichters onder zijne tijdgenooten, in wier leven en werk wij de groote
stroomingen dezer eeuw vereenigd zullen aantreffen.

Eindnoten:
74) Van die beroerlicke Tyden I, 68.
75) De ‘cluchtslagher’ in het derde der Zeven Spelen van die wercken der Bermherticheyd. Het
leugendicht van 1603 (jaar der uitgave) in: Navorscher 1856, bladz. 39.
76) Navorscher 1856, p. 164.
77) CANNAERT, Bijdragen bladz. 500.
78) Vgl. Belg. Mus. I, 158 en SEPP, Verboden Lectuur p. 151.
79) Vgl. FREDERIKS en V.D. BRANDEN Biograph. Woordenboek op den naam Fraet.
80) Vgl. Van die beroerlicke Tyden I, 30; SEPP'S Verboden Lectuur p. 152 en FR. DUSSELDORP'S
Annales (ed. Hist. Gen.) p. 491-2.
81) Van die beroerlicke Tyden III, 281.
82) Te vinden in SEPP'S Verboden Lectuur bl. 153.
83) Ik verwijs hier naar VAN LUMMEL'S Nieuw Geuzenliedboek, door mij aangevuld of gewijzigd
naar de uitgave die bij BROER JANSZ. te Amsterdam in 1602(?) het licht zag.
SYLVANUS bl. 33; COOMAN 43; BISDOM 339, 341, 381; VAN NIERVAERT 348, 351; J.W.M.
368; STERLINCX 106, 273 (wij hebben zijn naam leeren kennen uit den bundel Refereynen bij
zijn vertrek uit Heenvliet door onderscheiden rethorykers gedicht; uit dc opdracht van dien
bundel blijkt, dat hij in 1581 naar Mechelen was vertrokken, waar hij in stadsdienst was getreden;
een ex. van dien bundel in de Bibl. van de Mij. der Ned. Lett. te Leiden.) De overige spreuken
volgens de hierboven gevolgde orde in Nieuw Geuzenliedboek bl. 415; 379, 392; 245-6, 248,
269; 298; 313; 371. Of het bekende lied Slaet opten trommele terecht op naam van den pastoor
ARENT DIRCKSZ. VOS is geplaatst, zou ik niet met zekerheid durven zeggen.
De spreuk van JAN FRUYTIERS vindt men in het Nieuw Geuzenl. bl. 51, 137; de onderteekening
Per Haecht 22, 94; de spreuk van REAEL a.w. bl. 46, 65, 93, 101, 159-165, 194; den naam J.
V.D. VOORT a.w. bl. 126.
Ik maakte ook hier gebruik van VAN DER HAEGENS Dictionnaire des Devises etc. en VAN
DOORNINCK'S Vermomde en Naamlooze Schrijvers.
84) In den titel zijner Corte Beschrijvinghe van de strenghe Belegheringhe ..... der stadt Leyden
..... ao. 1577.
85) A.w. fo. 5 vo.
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86) Het onuitgegeven zinnespel ter Bibl. Royale te Brussel. Is het Zinnespel van 't werck der
Apostelen van zijne hand, dan kan het ook niet dagteekenen van omstreeks 1539, daar VAN
HAECHT omstreeks 1530 geboren schijnt te zijn. Vgl. over hem de vroeger genoemde inleiding
van Prof. PIJPER.
87) Voor de kennis van het leven en de werken dezer vier rethoryckers verwijs ik naar mijne Gesch.
der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 29-31 (VAN DER VOORT) en het Biogr. Woordenboek; Biogr.
Nationale (i.v. VAN HAECHT) en de vroeger vermelde verhandeling van D.C. MEYER JR. Over
FRUYTIERS is al het wetenswaardige bijeengebracht door D.F. SCHEURLEER in zijne
voortreffelijke nieuwe uitgave van den Ecclesiasticus (Amsterdam, FRED. MULLER EN CIE
1898). Over REAEL zie Amsterdamsch Jaarboekje voor 1897, p. 48. De Geuzenliederen van
REAEL en de overigen heb ik boven reeds aangewezen. Het handschrift met REAEL'S overige
werken ligt nog steeds onuitgegeven ter Universiteits-bibliotheek te Gent. Het voornaamste er
van is echter, naar het schijnt, uitgegeven door Dr. JOH. C. BREEN in drie artikelen: 1o. in het
Amst. Jaarboekje van 1897; 2o. in Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidk., Derde Reeks, Deel X,
69 vlgg.; 3o. in Archief voor Ned. Kerkgesch. VI, 129 en 355 vlgg. (stichtelijke liederen).
Met de twee laatste en gewichtigste artikelen maakte ik eerst kennis, nadat ik mijn overzicht
van REAEL'S leven en werk had samengesteld uit de mij vroeger bekende gegevens. Gelukkig
kon ik de nieuwe stof nog verwerken, al heeft de tekst van mijn verhaal daardoor misschien
eenigszins geleden.
Bij de geuzenpoëzie van REAEL behoort nog no. XVII in VAN LUMMEL'S Nieuw Geuzenlied-boek
gevoegd te worden.
88) Milenus Clachte ..... Anno 1577. t'Antwerpen by WILLEM SILVIUS. Het verhaal in het Gulde-Boec
ed. 1586, p. 148-176; er was echter reeds een editie van 1562. Hetzelfde verhaal later door LA
FONTAINE in den bekenden Paysan du Danube verwerkt. Is Milenus Clachte, hoewel in 1577
gedrukt (voor het eerst?) misschien tusschen 1568-'77 vervaardigd? Dat komt mij wel
waarschijnlijk voor.
89) Uitgave van 1614 te Leeuwarden.
90) Belg. Mus. I, 373.
91) Vgl. over HOUWAERT'S leven en werken mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 31-43.
Later is door Prof. F. VAN VEERDEGHEM aangetoond, dat men geen recht heeft, HOUWAERT
van plagiaat te beschuldigen in zake de tooneelspelen opgenomen in den bundel Den Handel
der Amoreusheyt. Zie: Tijdschr. v. N.T. en L. XII, 202. In datzelfde deel bl. 206 een artikel van
Prof. DE VREESE over Houwaerts Plagiaat, die daarin staat op mijn vroeger standpunt. Voorts
verscheen nog: Drie onuitgeg. werken van J.B. Houwaert door VAN VEERDEGHEM en VAN DEN
DAELE, Brussel, Hayez, 1893 en van den eerstgenoemde een artikel in Ned. Museum 1894,
getiteld Houwaert en Parma.
Misschien zou het de moeite loonen, een onderzoek in te stellen naar de verhouding tusschen
den Lusthof der Maechden en een paar dergelijke Fransche werken uit de 15de eeuw: CHRISTINE
DE PISAN'S Cité des Dames en MARTIN LEFRANC'S Champion des Dames.
Over den penning ter eere van HOUWAERT geslagen, zie Navorscher 1880, bladz. 92.
92) Vgl. wat ik over hem en eenige liederen uit dien bundel heb meegedeeld in mijne
bovenaangehaalde Geschiedenis II, 141, noot 2.
93) Over DE DENE mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 27-8, maar vooral twee artikelen
van Prof. L. SCHARPÉ in Belfort 1893 en Compte Rendu du 3me Congrès scient. internat. des
Catholiques (Bruxelles 1894), afzond. uitgeg. (Bruxelles 1895) onder den titel Un Villon
Flamand. Maar deze ‘Villon’ kost toch ook aan Prof. SCHARPÉ ‘een zucht van ontlasting’.
Over NUMAN mijn bovenvermelde Geschiedenis II, 42-3.
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Het Individu in de Letterkunde.
Hervorming en Vrijheidsoorlog.
Zoowel de Hervorming als de vrijheids-oorlog hebben in hooge mate bijgedragen
tot de ontwikkeling der persoonlijkheid en der zelfkennis onder de bewoners dezer
landen.
De persoonlijkheid van een aanhanger der Roomsch-Katholieke kerk ging op in
de gemeente waartoe hij behoorde; bij de belijders der nieuwe leer telde elk man en
elke vrouw mede. Hoe duidelijk blijkt de invloed der Hervorming op den aanwas
van het belang der persoonlijkheid uit den rijkdom van namen in de Hervormde
stichtelijke lyriek tegenover de namen-schaarschte in die der Roomsch-Katholieken.
Alleen reeds in het Liederboek van LENAERT KLOCK telt men in 435 liederen 398
namen van personen en gemeenten1).
De Hervorming dwong tot inspanning der eigen kracht in het toetsen van een
overgeleverde leer aan den bijbel als het Woord Gods, in het zoeken naar een nieuwen
grondslag voor een eigen overtuiging in geloof en godsdienst. Die overtuiging, door
vervolging en lijden beproefd, werd dierbaarder naarmate zij meer inspanning had
gekost, werd scherper en kantiger in het schuren en botsen tegen de overtuigingen
van verwante doch verschillende secten. Straks zou die overtuiging hun kracht geven
om pal te staan tegen vijanden die niet alleen hunne vrijheid van geloof, maar ook
hunne politieke vrijheid kwamen bedreigen. Die strijd voor zulke ideale goederen
der mensch-
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heid als geloof en vrijheid gaf aan een deel dezer volken eene wijding die het tot
dusverre niet gekend had.
Ja, ook de middeleeuwen hadden hen zien optrekken ten strijde voor het geloof:
de kruistochten waren een grootsch verschijnsel geweest. Doch naast zuivere
toewijding en geloofsliefde ziet men daar den loondienst die aandreef tot het
verwerven van aflaat, den lust naar avonturen en de roemzucht van den adel. Daar
werd men niet bedreigd door machtige geestelijke en wereldlijke Overheden, doch
trad aanvallend op tegen een vijand, tegen wien men zich opgewassen gevoelde, dien
men minachtte. Hier paarde zich aan den strijd voor het geloof, de strijd voor de
vrijheid; hier gold het ‘pro aris et focis’. Aan de Kruistochten hebben een groot aantal
bewoners dezer landen deelgenomen, doch dat aantal moet verdeeld worden over
een drietal eeuwen. Hier werden binnen het bestek eener halve eeuw bijna alle
ingezetenen der volkrijke zeventien gewesten - de eenen meer, de anderen minder;
de eenen vroeger, de anderen later - betrokken in een grootsche worsteling, die over
de meesten hunner een verdriet en een leed bracht, rampen en ellenden, waarbij
vergeleken de ongemakken, ontberingen en verdrietelijkheden der kruisvaarders
gering schijnen.
Nooit te voren is er in deze landen zooveel geleden als toen. Doch dat leed,
gedragen en doorstaan, werd tot winst voor de ontwikkeling der persoonlijkheid.
Niet alleen werd het karakter erdoor gelouterd en gestaald, maar ook de zelfkennis
verhoogd; want ‘niemand kent zich zelf, zoolang geen leed hem treft’.
Onder den geweldigen drang der omstandigheden werd alles wat in de menschen
school, er als met forsche hand uitgedreven, uitgeperst, het goede zoowel als het
kwade. De onderdrukking prikkelde tot verzet; verontwaardiging en toorn gaven
krachten en deden daden bestaan, waartoe men vroeger niet in staat
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zou zijn geweest. ‘Alzoo’, zegt HOOFT terecht, ‘werd d'ingeboore manhaftigheit en
kry(g)saart der landtzaaten die onder de beezigheeden der koopmanschappe verstikt
lagh, door de verbolgenheit opgewekt’2). Daarnaast echter deden verbittering, haat
en wrok zich gelden; al het booze kwam naar boven in deze ‘troebelen’ ook der
gemoederen.
Dat alles geldt vooral van de voorstanders der nieuwe leer en der opstandspartij.
Doch ook de aanhangers van het oude geloof kregen hun deel in het leed en de rampen
dezer tijden. Gaandeweg moesten zij aanzien en gedoogen, dat hun geloof verdrongen
werd uit de hooge plaats die het zoo lang had ingenomen, verdrongen uit de kerken
en kathedralen die het zich had gesticht; dat zij zelven als minderwaardigen werden
beschouwd in een land, waar zij tot dusver gelijke rechten hadden gehad met de
overige ingezetenen. Ook aan de Roomsch-Katholieken echter kwam de Hervorming
ten goede door de Tegen-Hervorming die zij uitlokte, die aan de belijders van het
oude geloof met een strenger kerkelijke tucht beter leeraars zou brengen, die hun
zedelijk en godsdienstig gemoedsleven zou reinigen en opbouwen.

Eindnoten:
1) Vgl. Bibliogr. Adversaria II, 4.
2) Ned. Historiën (ed. 1677) bladz. 219.

Renaissance.
Onder al dat uiterlijk en innerlijk gebeuren was de Renaissance voortgegaan langs
de wegen waarop wij haar vroeger werkzaam zagen. Nog steeds werden de klassieke
auteurs gelezen, bestudeerd, bewonderd en nagevolgd; nog altijd regende het ELOGIA
en ELEGIAE, EPIGRAMMATA, EPISTOLAE, FUNERA, HYMNI, ODAE, ECLOGAE.
HADRIANUS MARIUS, een der broeders van JANUS SECUNDUS, zou met zijne
Lachrymae en Manus de Basia van zijn broeder
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hebben kunnen evenaren, indien hij gewild had. JANUS LERNUTIUS (1545-1619) deed
voor de Ocelli wat JANUS SECUNDUS voor de Basia had gedaan. LATOMIUS,
RATALLERUS, PAPIUS, TIARA, GISELINUS, PILIUS, MODIUS, BLYENBURGIUS, BAUDIUS,
debeide DOUZA'S beoefenen bovengenoemde dichtsoorten, volgen na of vertalen uit
het Grieksch in het Latijn. Van tijd tot tijd wordt al dit klassieke afgewisseld door
Christelijke of bijbelsche stoffen, door een leerdicht als dat van PILIUS De Ambitione
of iets nationaals als MELCHIOR BARLAEUS' Libri V Brabantiados.
Al dit werken naar antieke voorbeelden heeft er zeker toe bijgedragen, de
vaardigheid en het vernuft der dichters te oefenen, hun smaak en dien hunner lezers
te ontwikkelen.
Niet minder krachtig dan in de Nieuwlatijnsche poëzie toont zich de Renaissance
in den invloed geoefend door de Leidsche Academie. Langzaam maar gestadig
breidde zij haar werkkring uit; naast de theologie waren al ras de rechten en de
medicijnen gekomen, de klassieke philologie vormde eene propaedeuse, die in aanzien
de overige vakken ging overschaduwen. Beroemde geleerden als LIPSIUS en SCALIGER
openden de falanx van groote philologen, die de Leidsche Hoogeschool wijd en zijd
beroemd zouden maken. Het Calvinisme trachtte een oogenblik vasten voet te krijgen
binnen dezen tempel der wetenschap door de toelating tot de colleges afhankelijk te
stellen van eene geloofsbelijdenis. Doch toen buitenlandsche studenten bezwaar
gingen maken tegen den ‘religie-eed’, lieten Curatoren den eed vallen in het rechte
belang van den bloei der Academie.
Niet om haar zelve beoefende men er de wetenschap, maar om het nut dat men
uit haar trekken kon voor de practijk en voor den opbouw van het zedelijk en geestelijk
leven. Men las ARISTOTELES en HIPPOCRATES om de positieve kennis die hunne
werken bevatten, de Tragici om de schoone spreuken en de lessen van levenswijsheid
die zij behelsden, THUCYDIDES om
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zijn staatsmanswijsheid, CICERO en anderen om een goeden stijl te krijgen. ‘Waarop
toch doelt’ schrijft LIPSIUS aan BUYS, ‘dit geheele academisch onderwijs anders dan
op de prudentia en sapientia?’ De prudentia: de rechte takt in het optreden, te weten
wat men doen en laten moet; de sapientia: de kunst om de dingen te zien zooals zij
zijn. Voor LIPSIUS en voor zoovele andere humanisten was de Oudheid het ideaal,
waarnaar men zich ook in zijn leer en leven te richten had.
Ook de gymnasia ondervonden den invloed van de herleving der klassieke Oudheid.
Zoowel het leerplan als het aantal leeraren gaat zich uitbreiden, men tracht bekwame
mannen aan de scholen te verbinden; een voortreffelijk rector als SCHONAEUS staat
tot 1610 aan het hoofd der Haarlemsche school, ofschoon hij goed Roomsch was en
bleef. De vroedschap van Dordrecht weet een geleerde van naam, FRANCISCUS
NANSIUS, door een ruime jaarwedde en den titel van Hoogleeraar over te halen, zich
aan hare school te verbinden. Als NANSIUS met eenige geleerde vrienden de poorten
der stad nadert, wordt hij ingehaald op luisterrijke wijze: eerewijn, een optocht naar
de school, een banket, 's avonds fakkellicht en brandende pektonnen - alsof een vorst
zijne ‘blyde incomste’ hield.
Ook van het onderwijs aan de gymnasia gold het ‘non scholae sed vitae’.
Begrijpelijk dus, dat men de vertooningen van het school-drama in stand hield. In
1575 zien wij de leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht op een ‘redeys’*) vóór
*)
het stadhuis den Hecastus van PHILIPPUS MORUS vertoonen. Vooral de stukken
stellage.
de
de
van SCHONAEUS, die meerendeels uit het laatst der 16 en den aanvang der 17
eeuw dagteekenen, maakten grooten opgang. In zijne ‘comoediae sacrae’ (Nehemia,
Naäman, Susanna, Daniël e.a.) waarmede hij de vertooning der z.i. onzedelijke
klassieke blijspelen hoopte tegen te gaan, volgde hij den bijbel op den voet, doch
toonde tevens eenig talent
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van karakteristiek; in zijne ‘fabulae ludicrae’ (Dyscoli, Cunae, Vitulus,
Pseudostratiotae), bewerkte hij stoffen als die van Moorkensvel of volgde zijn
voorganger MACROPEDIUS niet zonder talent na.
SCHONAEUS die den invloed der blijspelen van TERENTIUS en PLAUTUS op de
jeugd verderfelijk achtte, wijst ons op de kloof, die wij reeds meer dan eens tusschen
het zestiend'eeuwsch Christendom en het herleefd heidendom hebben waargenomen.
Inderdaad niet ieder was zóó ingenomen met die herleefde Oudheid. In 1576 klaagt
Janus Douza in een brief aan zijn vriend Jan van Hout over ‘deze eeuw die zoo te
koop loopt met haar ernst, over de laatdunkendheid der toenmalige zedenmeesters
die ieder wel zouden willen verbieden Latijn te spreken en aan de Muzen te offeren.’
Van eene proza-vertaling der Metamorphosen uit het laatst der 16de eeuw vertelt VAN
MANDER ons, dat dit boek bij zijn verschijning door velen werd bespot en als ijdel
veracht; immers, het waren slechts leugens ‘en niet weerdt te lesen.’ Een brug over
deze kloof in het geestelijk leven van dien tijd slaan - wie zou het vermocht hebben
dan de wijsbegeerte? En welke wijsgeerige leer was daartoe beter in staat dan de leer
der Stoa?
Zeker, niet in alle opzichten strookte die leer met het voelen en willen van de
Nederlanders der 16de eeuw. Ook de Stoa predikte het streven naar vrijheid; doch zij
bedoelde daarmede het vrij zijn, de onafhankelijkheid van alle uiterlijke dingen, een
vrijheid die zich openbaarde meer in afwachten, aannemen wat u gegeven wordt en
dragen - dan in streven en doen. ‘Leer begrijpen,’ zeide de Stoïcijn, en daarna ‘dulden
en u onthouden.’ Dat was geen koers om op te zeilen voor de geuzen der 16de eeuw!
Doch hoeveel andere dingen stonden in de leer der Stoa tegenover de genoemde. De
ruimte van blik, die haar deed zeggen: ‘geen Athener, geen Corinthiër, maar
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wereldburger,’ moest aantrekkelijk zijn voor een jong volk dat zijne vleugels voelde
wassen; de hooge plaats, toegekend aan rede en verstand; de lust tot zelf-onderzoek,
het ten rechter zitten over eigen innerlijk leven en uiterlijk doen; de geringschatting
van het aardsche leven in beeld gebracht: beschouwd als een pleisterplaats, vergeleken
bij een schouwtooneel, bij een kermis; de berusting in al wat gebeurt; de dood als
een verlossing; het verlangen naar een bestaan van hooger orde. In dat bestaan van
hooger orde regeerden voor den Stoïcijn de goden of het fatum, beide onvereenigbaar
met het Christendom.
Doch reeds voor het vroege Christendom was het determinisme geen slagboom
geweest, die hen van de leer der Stoa scheidde. Tot een der voorname verkondigers
van die leer, den wijsgeer SENECA, voelden de eerste Kerkvaders zich aangetrokken:
TERTULLIANUS sprak van SENECA'S ‘anima naturaliter christiana’, HIERONYMUS
zelfs van ‘onze SENECA’. Zoo kan het ons niet verwonderen den Roomsch-Katholieken
professor LIPSIUS in 1580 den lof van SENECA aldus te hooren verheffen: ‘wat is er
ooit voortreffelijker geschreven over moraal en leven?’ en verder: ‘Wat een man;
hoe Romeinsch is overal zijn hart. Welke wapenen geeft hij tegen rampspoeden, ja
tegen den dood zelf! Hoe roeit hij de ondeugden uit en prent hij de deugden in!’ In
het groote werk over het stelsel der Stoa, dat LIPSIUS in 1604 te Antwerpen uitgaf,
vraagt hij zelfs: ‘Welke school heeft ons meer God doen kennen of zijne
eigenschappen? Ik bedoel zijne majesteit, voorzienigheid, regeering en zorg voor
ons?’
Zóó kon LIPSIUS spreken, want inderdaad zijn ten minste bij EPICTETUS en
MARCUS-AURELIUS, de gedachte aan God, de eenswillendheid met God wel te vinden,
al mist de Christen er de liefde als band tusschen het kind en den Vader.
De mengeling van Christendom en Stoïcisme die wij in
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LIPSIUS aantreffen, kunnen wij in de 16de eeuw ook elders vinden. Soms ook zien
wij in een zestiend'eeuwer de Stoa het Christendom verdringen. HOOFT verhaalt ons,
dat de bekende kanselier van Gelderland ELBERTUS LEONINUS, toen hem het sneuvelen
van zijn zoon gemeld werd, ‘zonder zich yetwes te ontzetten, zachtzinnelyk
antwoordde: wen hy ter werelt kwam, wist ik, dat hy daaruit moest scheyden3)’. Dat
is een uiting geheel in den geest der Stoa, die immers predikte: ‘willen dat een
sterfelijk wezen onsterfelijk zou zijn, is in tegenspraak met de rede’; die verbood te
zeggen: ‘ik heb mijn zoon verloren; immers, hij was u maar geleend, gij gaaft hem
terug’. Zulke opvattingen herinneren ons het woord van Job: ‘de Heer heeft gegeven,
en de Heer heeft genomen; de naam des Heeren zij geloofd’. Doch de Stoa onderwerpt
zich aan de Rede; de dichter van Job buigt zich voor God die heilig is en almachtig,
die zwaar beproeft na rijkelijk gezegend te hebben.
Het is verklaarbaar, dat wij deze voorbeelden van den invloed der Stoa ontleenden
aan een Roomsch-Katholiek en aan een libertijn. De Roomsche kerk was der
Renaissance eer welgezind dan vijandig; de libertijnen of neutralisten, wien het vooral
om den geest van het Christendom te doen was, ontleenden gaarne aan het heidendom
wat hun verwant scheen met het Christendom of ook wat zij voor goed of schoon
hielden. Anders stond het met het Calvinisme, dat in zijn geloof de leer op den
voorgrond plaatste en de bewondering der Heidensche Oudheid in menig opzicht
gevaarlijk achtte voor de rechte leer. In deze verschillende verhouding der
onderscheiden Christelijke gezindten tot de Stoa en de Oudheid in het algemeen lag
een kiem van verdeeldheid, die wij later tot ontwikkeling zullen zien komen4).

Eindnoten:
3) Ned. Histor. (1677) bladz. 892.
4) Ik verwijs voor dit deel van mijn verhaal naar mijne Zestiende Eeuw II, 168 vlgg. en daar
aangehaalde werken; bovendien naar de degelijke dissertatie van den heer S. RIDDERBOS, De
Philologie aan de Leidsche Universiteit etc., een werk dat mij van veel dienst is geweest en dat
de verwaarloosde geschiedenis der klassieke philologie te onzent op krachtige wijze heeft
aangevat. Voorts verwijs ik naar het uitnemend werkje van M. GUYAU, Manuel d'Epictète.
(Paris, CH. DELAGRAVE).
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Renaissance (Vervolg).
Invloed der Romaansche Literatuur.
Naast dezen rechtstreekschen invloed der Renaissance zien wij een middellijken
invloed die weinig minder belangrijk is.
Italië had de Oudheid als nieuwe kracht ten leven gewekt; in dat land had die
kracht zich het vroegst en het veelzijdigst ontwikkeld, vandaar had de door haar
verwekte beweging zich verbreid over Spanje en Frankrijk. In het leven en de
literatuur dezer drie Romaansche volken had de invloed der Renaissance reeds
doorgewerkt, toen die invloed zich onder de Germaansche volken nog hoofdzakelijk
tot de humanisten beperkte. In algemeene en literaire ontwikkeling, in beschaving
en smaak waren vooral de Italianen, maar ook Spanjaarden en Franschen de overige
volken van Europa, ook de bewoners dezer landen vooruit; de Nederlanders konden
in deze opzichten veel van die meesters leeren. De omstandigheden waren gunstig
voor zulk onderwijs: evenals vroeger trokken ook in de tweede helft der 16de eeuw
verscheidene Nederlanders buitenslands om vooral in Frankrijk en Italië hun kennis
te verrijken, hun algemeene ontwikkeling te bevorderen; doch bovendien kwamen
de meesters hierheen.
De wereldhandel verlegde zich gedurende de 16de eeuw meer en meer naar Europa's
westkust. De Nederlanden, juist in het midden gelegen tusschen de Zuidelijke en de
Noordelijke landen, voeren daar wel bij; Antwerpen werd een der voornaamste
stapelplaatsen en geldmarkten van Europa, waar vertegenwoordigers van vele natiën
elkander en de Nederlanders ontmoetten. De vrijheids-oorlog bracht eveneens vele
vreemdelingen hier. ‘Neerlandt dan’, deelt HOOFT ons mede, ‘stak vol van soldaten,
Hopluyden, Ooversten, den bloem en de vermaartste,
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geleezen uyt Duytschen, Waalen, Fransoyzen, Spanjaards, Italiaanen, Engelschen,
Schotten’5).
Die nadere aanraking en omgang in oorlog en vrede bracht de Nederlanders tot
het aanleeren van de talen der vreemdelingen. Van Italiaansch vonden wij vroeger
maar een enkelen keer gewag gemaakt; in de eerste helft der 16de eeuw zien wij een
enkele maal een paar Spaansche woorden in een letterkundig werk opduiken6).
Hoe anders wordt dat in de tweede helft dier eeuw! In een Antwerpsche
school-ordonnantie van 1557 reeds wordt aan elk, die niet vooraf vergunning gekregen
heeft van ‘Commissarissen daer toe ghestelt’ verboden ‘schole te houdene om Latijn,
Francois, Duytsch, Spaensch oft Italiaensch te leeren’. GUICCIARDINI deelt ons mede
dat men kinderen van eenigen aanleg gewoonlijk naar Parijs zond of naar een andere
Fransche stad; ook wel eens naar Duitschland of Italië. In Brabant was er volgens
hem ‘bykants noch man noch vrouw van eenigher weerden, sy en konnen Fransoys
spreken; jae oeck seer veel Hoogduytsch ende Engelsch, sommighe oock Italiaens
ende Spaensch’. Een toentertijd bekend schoolmeester, GABRIEL MEURIER, stelde
eenige Coloquios Familiares samen, die hij in 1568 uitgaf ten behoeve van menschen
die Spaansch en Fransch wilden leeren spreken en schrijven; ook voor Italiaansch
en Vlaamsch kon men bij hem terecht. Had hopman JACOB SIMONSZOON DE RIJK,
bekend door de verrassing van Den Briel, zijn voordeel gedaan met MEURIER'S
leerboekjes? In allen gevalle sprak hij goed Spaansch en hij was niet de eenige
Nederlander die deze taal verstond. Het verwondert ons ook niet in een exemplaar
van den Nieuwen Lusthof (1602) een vrij groot Italiaansch gedicht in handschrift te
vinden, dat blijkbaar van een Nederlander, waarschijnlijk van een der dichters van
dezen bundel afkomstig is7).
Dat er onder den adel veel Fransch, Italiaansch en Spaansch
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gelezen werd, kunnen wij van te voren wel vermoeden; het wordt ons bevestigd door
hetgeen wij weten van de boeken, die in het bezit waren van een drietal Nederlandsche
edelen uit dien tijd.
Welk een aardig kijkje in de belangstelling, de neigingen en den smaak van
HENDRIK VAN BREDERODE geeft ons de catalogus van zijn bibliotheek! Hij heeft tal
van landkaarten: van het Land van Arkel, van Vlaanderen, van Nederland; maar zijne
belangstelling ziet over de grenzen van het eigen land naar buiten: wij vinden kaarten
en beschrijvingen ook van Frankrijk, Duitschland, Engeland, Europa, de ‘nyewe
eylanden’*), de wereld. Onder zijne boeken zien wij nog ridder-romans van vroeger:
Lancelot, Merlijn, Giron le Courtois, maar ook die van den nieuweren tijd: Amadis, *)de Nieuwe Wereld.
Palmerin d'Olive. Van de Franschen heeft hij Marot, allerlei ‘Livres amoreux’, Le
fleur des Dames, Le XXI epistre D'Ovide. Van de Italianen: BOCCACCIO'S Decamerone
en Filocopo; PETRARCA, die ‘il divino’ genoemd wordt; MACCHIAVELLI'S Principe;
LODOVICO DOLCE'S Trasformazioni. Van de Spanjaarden: Romances, DE GUEVARA'S
Relox de principes en zijne brieven.
Niet overal blijkt duidelijk, dat hij deze werken in de oorspronkelijke taal bezat;
maar die ruimte van horizon en sympathie voor de literatuur van het Zuiden
kenschetsen hem toch als een kind der Renaissance. In diezelfde lijn ligt zijne
levendige belangstelling voor geschiedenis: behalve de kroniek van FROISSARD bezit
hij tal van geschiedkundige werken. In diezelfde richting ook wijst een werk, getiteld:
Du devoir d'un capiteyne et chief de la guaire, dat ons den condottiere toont die zijn
vak als een kunst beoefent.
Een ander edelman, Heer ADRIAAN VAN CAMONS, Drost tot Jaersveldt enz., bezit
ook een Palmerino de Oliva, de poëzie van JANUS SECUNDUS naast het Livre Doré
de Marc Aurèle.
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In de boekerij van MARNIX VAN SINT-ALDEGONDE vond men o.a. de Divina
Commedia, den Decamerone, MACCHIAVELLI'S werken, TASSO'S Aminta en Goffredo
(de eerste bewerking der Gerusalemme Liberata), verder nog de werken van ARETINO,
van BEMBO en TRISSINO'S Sophonisba8).
Ook buiten de kringen van den adel werd de literatuur van het Zuiden gelezen en
bewonderd; wat meer is, zij werd vertaald of nagevolgd en kon langs dien weg invloed
oefenen op de literatuur in de volkstaal. Eerbiedige bewondering voor DANTE spreekt
uit eenige Latijnsche verzen van den abt JOANNES LATOMUS († 1578), die op een
reis naar Rome misschien het werk van den grooten dichter had leeren kennen.9)
JUNIUS citeert DANTE, al is het dan ook maar naar aanleiding van dien zonderlingen
trompetter over wiens muzikale talenten wij een mededeeling van AREND VAN
BUCHELL bezitten.10) Een drietal sonnetten van PETRARCA vinden wij in het Latijn
vertaald door ADRIAAN BURCH, die ze onder ander werk in 1582 te Antwerpen
uitgaf11). Vooral in de novelle openbaart zich de invloed der Italiaansche literatuur.
Op den meester-verteller BOCCACCIO waren tal van novellisten gevolgd onder wie
BANDELLO een eerste plaats inneemt, allen met meer of minder talent zich vermeiend
in de kunst om een levensbeeldje, een grap, een kwinkslag weer te geven in een
grooter of kleiner met zorg bewerkt prozastuk. Naast hen zag men de humanisten
hetzelfde beproeven in het Latijn dat zij met zulk een meesterschap hanteerden: de
apostolische secretarissen die, met POGGIO BRACCIOLINI aan het hoofd, zich 's avonds
in een afgelegen vertrek van het Lateraan met vroolijke, dartele of obscoene verhalen
en anecdoten verpoosden van hun dagelijksch werk; het Bugiale (de leugen-smidse)
waaruit POGGIO'S Facetiae te voorschijn zijn gekomen. Op zijn voorbeeld gaf de
Duitsche Humanist BEBEL eveneens een bundel Facetiae
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uit (vóór 1514). Zijn landsman, de Franciscaner JOHANNES PAULI, volgde hem in
1522 met een bundel Duitsche novellen onder den titel Schimpf und Ernst. In Frankrijk
vonden de Italiaansche vertellers navolgers vooral in BONAVENTURE DES PÉRIERS
met zijne Nouvelles (1558) en MARGUÉRITE VAN VALOIS' Heptaméron (1559).
De meeste dezer bundels waren hier te lande bekend, werden gelezen en genoten;
de lust ontwaakte om dergelijke novellen in de moedertaal te bezitten. Voorloopig
echter bevredigde men dien lust slechts met vertalingen. Een vijftal bundels van
Nederlandsche novellen uit de tweede helft der 16de eeuw zijn ons bekend geworden.
Uit de verzamelingen van BEBEL en PAULI werd in Antwerpen Een nieuwe
Cluchtboeck samengesteld, dat in 1570 voorkomt op den Index Librorum
prohibitorum; in dezelfde stad verscheen in 1576 een Cluchtboeck, inhoudende vele
recreative Prepoosten ende Cluchten; in 1589 gaf de Antwerpenaar FRANSOYS
LOOCKMANS een bundel Lustige Historiën oft Nieuwicheden uit. Eerst in de laatste
jaren der 16de eeuw volgt het Noorden het Zuiden op dit pad: in 1591 ziet te
Amsterdam een novellenbundel het licht, getiteld Der ionghe Dochters Tijt-cortinghe.
Eindelijk gaf zekere MERTEN EVERAERTS in 1598 te Antwerpen het eerste deel van
de Tragische of klachlijcke Historiën uit, eene vertaling van BOISTUAU'S Histoires
Tragiques die weer getrokken waren uit BANDELLO.
Verreweg de meeste novellen, in deze bundels opgenomen, zijn vertaald naar
buitenlandsche voorbeelden, al is het zeer wel mogelijk, dat er onder die menigte
enkele oorspronkelijke schuilen. De vertaling schijnt over het algemeen welgeslaagd,
al zal een afdoend en samenvattend oordeel eerst na een afzonderlijk onderzoek
mogelijk zijn. Iets geheel nieuws waren korte proza-verhalen in onze letterkunde
niet; de middeleeuwsche legenden en exempelen immers waren hun voorafgegaan.
Doch
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tegenover het geestelijk karakter der middeleeuwsche verhalen vertoont de moderne
novelle een wereldlijk karakter, al ontbreekt het haar niet overal aan de zedelijke
strekking die in de legenden en exempelen nooit gemist wordt12).
In die honderde Italiaansche, Fransche en Duitsche novellen uit de 14de, 15de en
16de eeuw was natuurlijk veel tijdelijks en plaatselijks, dat door het Nederlandsch
publiek der 16de eeuw genoten kon worden in den vorm van een kwinkslag, een
anecdote of een grap, zonder dat de diepere grond van hun wezen daardoor geraakt
werd. Doch daarnaast ook zóóveel algemeen menschelijks, zoo velerlei spel van
gemoedsaandoening en hartstocht, van gezonde vroolijkheid en lichte luim, van
half-omsluierde of onbeschaamde zinnelijkheid en wellust, zulk een bont gewemel
van typen en figuren uit allerlei maatschappelijke kringen, zulk een eindelooze
wisseling van omstandigheden en toestanden, dat het wel niet anders kan of de
menschelijkheid van het lezend publiek moet zich door dezen novellenschat hebben
verruimd en verdiept, moet hier verfijnd daar vergroofd zijn geworden; de vroegere
stijfheid plaats hebben gemaakt voor meerdere losheid of lichtzinnigheid, de vroegere
strengheid voor meerdere toegefelijkheid; de smijdigheid die zich voegt in
verschillende levensvormen moet zijn toegenomen - altemaal stappen op den weg
van het ‘nihil humani a me alienum.’
Verwant met deze novellen was een Spaansch prozawerkje, dat in 1579 in
Nederlandsche vertaling het licht zag: de beroemde geschiedenis van Lazarillo de
Tormes, de eerste ‘schelmenroman’ die zoo grooten invloed heeft gehad op de
Spaansche novellistiek, ja op het werk van CERVANTES. Geschreven door een
onbekend auteur, dien men waarschijnlijk onder de anti-clericale zoo niet
anti-godsdienstige volgelingen van LUCIANUS en ERASMUS moet zoeken, werd het
voor het eerst in 1554 te Burgos gedrukt en reeds in datzelfde jaar te
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Antwerpen herdrukt. Wie oogen had om te zien, kon hier het werk bewonderen van
een meester die naar de natuur teekende; die in sobere, vaste trekken een schets,
tevens satire, gaf van een deel der Spaansche maatschappij, in de taal van het
dagelijksch leven die hij hanteerde met hetzelfde meesterschap als de auteur van de
Celestina13).
Van anderen aard was de invloed die kan zijn uitgegaan van den beroemden
Amadis-roman, waarvan in 1546 een gedeelte in Nederlandsche vertaling was
verschenen en andere deelen tijdens de tweede helft der 16de eeuw volgden. In de
tweede helft der 15de eeuw voortgekomen uit de Artur-romans, vormt de Amadis een
overgang tot den nieuwen tijd. De aan de Artur-romans ontleende stof is door
MONTALVO bewerkt op een eigen wijze. Anders dan daar vinden wij hier een plan,
kunst in de uitwerking en ontknooping van dat plan, kunst ook in de karakteristiek.
Ook hier komen wij van het eene avontuur in het andere; doch, anders dan in de
Artur-romans, is hier veel zorg besteed aan de uitbeelding van het innerlijk leven
door gesprekken.
In die lange hoofsche pourparlers, die wisseling van complimentjes, in die verhalen
van ambassades ook zien wij duidelijk, dat de ridders van voorheen tot hovelingen
zijn geworden. In die voorname kringen, ideale hofwereld die een tegenbeeld vormt
van het realistisch leven in den Lazarillo, bewogen zich de Nederlandsche adel en
gegoede burgerijen gaarne; opdat de wulpschheid van sommige tooneelen niet te
zeer zou afschrikken, had de vertaler in de door hem gevolgde Fransche bewerking
vrij wat getemperd of verzacht, dat voor Nederlandsche kieschheid of zedigheid te
dartel scheen.
De invloed der Spaansche literatuur hield hier gelijken tred met dien van het
Spaansche volk. In veel van het uiterlijk leven gaven de Spanjaarden der 16de eeuw
in Europa den
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toon aan; zelfs de Franschen richtten zich naar den Don in etiquette, omgangsvormen,
kleeding, dracht van haar en baard. Door de Amadis-romans, in vele talen over Europa
verbreid, kwam de literatuur voltooien wat het volk was begonnen
Aan MACCHIAVELLI'S Principe en dergelijke ‘vorstenscholen’ doet ons een derde
Spaansch werk denken: ANTONIO DE GUEVARA'S Relox de principes (Uurwerk der
vorsten) dat reeds in 1562 in het Nederlandsch was vertaald, doch toen misschien
niet veel opgang had gemaakt wegens den ‘seer donckeren ende onbequamen stijl
mitsgaders veel vremde ende ongebruykelijke woorden,’ waarvan de uitgever der
tweede vertaling spreekt. Die tweede vertaling, het werk van CORNELIS VAN
BERESTEYN, zag in 1586 te Antwerpen het licht onder den titel T Gulde-boec van
den loflijken Keyser ende welsprekenden Oratoor Marcus Aurelius. Deze, uit waarheid
en verdichting samengestelde, geschiedenis van MARCUS AURELIUS moest keizer
Karel het beeld van een voortreffelijk vorst voor oogen brengen. Voor het groote
publiek kan dit vertaald werk aantrekkelijk zijn geweest, daar de leer der Stoa erin
was verwerkt en DE GUEVARA'S gekunstelde, hier en daar hoogdravende stijl met
zijne parallel-loopende zinnen, tegenstellingen en vergelijkingen menig toenmalig
lezer zal hebben bekoord. Van veel minder beteekenis waren DE GUEVARA'S
Vrundtlicke Ghemeene Sendbrieven, een verzameling brieven en verhandelingen
over zedekundige en andere onderwerpen, die in 1600 te 's-Gravenhage het licht zag.
Echter was dezelfde vertaler ook hier vol bewondering over DE GUEVARA'S
‘soeticheyt van stijle, diepe verstandige redenen, treffelicke leeringhen, met oock
waerachtighe stichtende exempelen van oude fraeye ende vreemde gheschiedenissen.’
VAN BERESTEYN vertaalde hier uit het Spaansch. Het Relox had hij in de vertaling
van 1562 vergeleken met ‘het Spaens
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ende Fransoys exemplaer.’ Dit laatste werk kwam dus ten deele, andere Italiaansche
en Spaansche werken geheel, door het Fransch tot ons. Oefende het Fransch dus
invloed bij wijs van geleidingskanaal, ook de eigen voortbrengselen der Fransche
literatuur werden hier te lande gelezen en vertaald of nagevolgd. Een gedeeltelijke
bewerking van OVIDIUS' Ars Amandi (ao. 1583), een verzameling Recreative devisen
ende amoureuse lieflicheden (ao. 1582), een ridderroman die misschien nog uit de
16de eeuw dagteekent: de Schoone Historie van den Ridder met dat Kruyce, genaemt
Prins Meliadus zijn te weinig belangrijk om er bij stil te staan14). Van den nieuwen
geest in de literatuur valt daar weinig of niets te bespeuren.
Anders is het, wanneer wij onze aandacht richten op de nieuwe lyrische vormen
en de nieuwe maat, die zich in de tweede helft der 16de eeuw in onze letterkunde
vertoonen, het vroegst bij de individueele dichters. Daar vooral openbaart zich de
invloed van Frankrijk. Van het zevental dichters die bekend staan onder den naam
‘La Pléiade’ dagteekent in de Fransche literatuur een nieuw tijdperk. In de poëzie
der Pléiade nu vindt men een aantal nieuwe lyrische vormen, ook een nieuwe maat.
Ingevoerd hadden zij die niet; sonnetten en epigrammen, eclogen, elegieën, epistels
en oden vindt men reeds bij hunne onmiddellijke voorgangers MAROT, SAINT-GELAIS,
JEAN LE MAIRE, SALEL, CRÉTIN en anderen; doch die dichtvormen hebben zich
verbreid eerst door toedoen van de Pléiade. Zoo vindt men het vers van twaalf
syllaben, den alexandrijn, ook reeds hier en daar in de eerste helft der 16de eeuw;
maar eerst de hoofdman der Pléiade, RONSARD, bracht er de afwisseling van staand
en slepend rijm in, gaf aan den alexandrijn gedragenheid en verheffing, uitingen van
die hoogere opvatting van poëzie, waartoe de moderne volken eerst door de
Renaissance zijn gekomen. De individueele dichters te onzent,
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wier werk wij later zullen behandelen, hebben deze lyrische vormen en deze nieuwe
maat van de Franschen overgenomen; door hun invloed verbreidden zich die vormen
en die maat in onze letterkunde. Nog lang, tot in den aanvang der 17de eeuw, blijft
men dat alles voelen als iets nieuws15). Den invloed van RONSARD, den voornaamsten
dichter der Pléiade zullen wij vooral in het werk van JAN VAN DER NOOT waarnemen;
ook elders valt die invloed echter optemerken. Op een ‘stichtighe samenkomste’ van
Rederijkers te Schiedam in 1603 worden RONSARD'S ‘heerlijcke wercken’ in één
adem met die van PETRARCA en BARTAS geroemd. Door zijne Franciade (1572)
voelde JAN MOERMAN, een Zuidnederlandsch rijmelaar, zich opgewekt ook een epos
te leveren; over zijn onnoozelen Boomgaert der Belgischer Poeteriien (1581) kunnen
wij echter gevoeglijk zwijgen. Goed werk leverde een der dichters uit den Nieuwen
verbeterden Lusthof die onder den titel Tot Cupido een stukje van RONSARD
overbracht in het Nederlandsch16).

Eindnoten:
5) A.w. bladz. 835.
6) Zie Spelen van Cornelis Everaert bladz. 187: ‘Tsy jura Dieus // Vruecht doetet dat jct up
tSpaensche zweerre’; Spaansch van den kouden grond.
7) De Antwerpsche schoolordonnantie in Vad. Mus. III, 334. Het werk van GUICCIARDINI
aangehaald in de vertaling van Kiliaen, bladz. 88. De werkjes van MEURIER vermeld in de Bibl.
Belgica en het Biogr. Woordenboek der N. en Z.-Ned. Lett. De mededeeling over De Ryk bij
Hooft (a.w.) p. 238; vgl. bovendien p. 451. Te Yperen was in 1568 blijkbaar geen gelegenheid
om Fransch te leeren; zie den brief van ADRIAAN WALLEWEIN medegedeeld in Bijdragen tot
de Oudh. en Gesch. van Zeeuwsch-Vlaanderen II, 253. Het ex. van den Nieuwen Lusthof ter
Leidsche Bibl. aanwezig, bevat het bedoeld gedicht aanvangend: ‘Benevoli lettori, amici di
pittura // E voi chi la vezzosa bramata (l. bramate) Poesia’.
De dichter geeft hier een aanwijzing hoe men achter de namen der hier bezongen meisjes kan
komen; doch men moet er Grieksch, Fransch en Latijn voor kennen. Liefhebbers van het oplossen
van raadsels kunnen hier ‘senz' affanno’ vinden: ‘Quel ch'il ritratto vuol sottilment' accennare’
(toespeling op de ‘ritratti vestit' in pastorale’, ‘donne tutte e pur grandissime nel mondo’ waarvan
hij vroeger heeft gewaagd).
8) Over de boeken van HENDRIK VAN BREDERODE vgl. Navorscher 1872, p. 329-341 en 1873,
273-284 (inventaris van 1556); die van ADRIAEN VAN CAMONS in Bibliogr. Adversaria III, 60

9)
10)
11)
12)

13)

(ao 1576); over MARNIX vgl. Godsdienst en Kerkel. Geschriften ..... uitgegeven door J.J. VAN
TOORENENBERGEN. Aanh. 123-179.
Vgl. P. HOFMANNI PEERLKAMP Liber de vita doctrina etc. p. 118.
Vgl. Diarium bladz. 91: ‘sic ut de eo haberet locum illud Dantis: Et egli havea del cul fatta
trombetta’. (Het is het slotvers van Inferno, Canto XXI).
In Laudes Illustrissimae Hieronymae Columnae .... Antwerpiae (Plantijn 1582) p. 121-3. Het
zijn vertalingen van SONETTO XV, LXXXVIII en XC.
Over deze bundels uitvoeriger gehandeld in mijne Zestiende Eeuw II, 155-6 en 206-8; vooral
in de artikelen van Dr. J. BOLTE, zie Tijdschr. v. N.T. en L. X, 127 vlgg.; XIII, 2 vlgg. waar
men kostbare aanwijzingen vindt omtrent de voorbeelden der Nederlandsche verhalen. Een
onderzoek der Nederlandsche bundels en vergelijking met de uitheemsche voorbeelden komt
mij hoogst gewenscht voor, doch ik moet dit overlaten aan anderen.
Vgl. mijne Zestiende Eeuw II, 210-211; doch vooral ook de studie van MOREL FATIO in zijne

Etudes sur l'Espagne 1e serie. Paris, BOUILLON 1895, p. 111-166.
14) Vgl. de uitvoerige titels en den korten inhoud van den roman in mijne Zestiende Eeuw II, 201-2.
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15) In het Itinerario van JAN HUYGHEN VAN LINSCHOTEN (1596) een Ode van C. T(AEMSZ.); ook
een voor Linschoten's Reys-geschrift van de Navigatiën etc. (1595). Een Madrigal en sonnetten
in Nieuwe Verb. Lusthof p. 24, 25; in een sonnet achter den Nieuwen Lusthof van 1602: ‘omdat
ghy zoo al even // Nieu Fransche maet ghestelt hebt’. Zoo ook in sonnetten vóór
Vreeds-triumph-gedicht (Gorcum 1609) Alexandrijnen o.a. in de Reden-ryckers Stichtighe
Samenkomst (Schiedam 1603).
16) A.w. (ao 1608) bladz. 87.

Taalbouw en Taaleenheid.
Door den omgang met vreemde volken leerden de bewoners dezer landen hun eigen
wezen beter kennen; vergelijking die tot waarneming van verschil en overeenkomst
leidde, werd ook voor hen een bron van kennis, van zelfkennis. Zij gingen inzien
wat die anderen op hen vóór hadden; de begeerte ontwaakte om wat zij bij die anderen
goeds of schoons opmerkten, zich eigen te maken door navolging. Ook in de literatuur
doet zich die begeerte gelden. Gaandeweg maakte men kennis met de schatten der
Romaansche literaturen. Welk een trits vormden reeds de werken van DANTE,
PETRARCA en BOCCACCIO! En
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behalve deze waren er vooral in de Italiaansche maar ook in de Spaansche en de
Fransche literatuur nog zooveel andere auteurs, van wie voor de Nederlandsche iets
te leeren viel. Daar zagen zij, wat men met een volkstaal kan doen! Het verlangen
ontstaat om in de eigen taal het werk dier andere volken en der Ouden te evenaren.
Zoo lezen wij b.v. in de Corte Beschrijvinghe vóór de uitgave der Antwerpsche
Spelen van Sinne van 1561: ‘Hopende dat wy eer langhen tijt sullen monsteren ende
paragonneren moghen met onse Poëten, ghelijck Italiën met haren PETRARCHA, ende
ARIOSTO, Vrankrijck met CL. MAROT, RONSSARD etc. Doch hier, gelijk in de gansche
Renaissance, ontmoet de stroom van buiten een stroom van binnen, ontstaat er een
samenwerking van het uitheemsche en het inheemsche: de bewondering voor het
vreemde werkt samen met het wassend zelfgevoel dezer volken, dat zich openbaart
in achting en liefde voor de eigen taal. Die eigen taal, de volkstaal, leefde nog altijd
onder den druk van het Latijn, dat als voertuig van wetenschap en kunst in de
algemeene schatting veel hooger stond. De uitgever van een stichtelijk werkje uit de
15de eeuw, dat in 1550 werd uitgegeven, achtte het noodig den schrijver te
verontschuldigen, omdat deze de volkstaal had gebezigd; ‘dat en is niet gheschiet
door gebrek van scientiên of geleertheden, alsoot wel blijckt in vele synder anderen
wercken’ lezen wij in de Opdracht17).
Nog in 1590 rechtvaardigt de Zuidnederlander PHILIPS NUMAN zich in de opdracht
van zijn Striit des Gemoets over het gebruik der landstaal aldus: ‘Ende oft by
avontueren vrempt oft onbequaem duncken mochte, soo hoogen saken (als die der
salicheyt aengaen) in duytsche Poesye oft Rethorijcke te verhalen, soo bidde ick
uwen Eer: ende eenen yeghelijcken te willen aenmercken, dat over vele honderden
iaeren (als kennelijck es) tselve by meer andere es geplogen.’
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Toen NUMAN dat schreef, was er in de verhouding tusschen het Latijn en de landstaal
sinds lang een wijziging gaande ten gunste der laatste. De Hervorming had het
voorbeeld gegeven: de werken van CALVYN en BEZA, ook andere theologische of
catechetische geschriften werden in het Nederlandsch vertaald. Geleerden als
DODONAEUS schreven de meeste hunner werken in het Latijn, doch andere in de
volkstaal. Overal zien wij in de tweede helft der 16de eeuw het aangroeiend gevoel
van eigenwaarde zich uiten in den eerbied en de zorg voor de eigen taal: in de klucht
als in het openbaar leven, in de kunst als in de wetenschap. Zoo zien wij in het
esbatement van de Bervoete Broers (ao. 1559) Hans Goetbloet in gesprek met een
fatsoenlijk burger Milt van Herten: ‘Bien, Monsuer, bien!’ zegt Hans. Maar de ander:
Hoe, ghy sprect Wals!
Die tale en can ic my niet bevroên.

Later vraagt Hans aan zijn hongerige kinderen die om de tafel geschaard zitten:
‘Wildy alle eten?’ - ‘Ouwie, mon père’ klinkt het koor. Nu is de beurt aan Hans om
te zeggen:
Kinderkens, sprect uus muerkens tale;
Al ben ic van verre, ic en ben geen Wale.

Dat men ANJOU bij zijne inhuldiging als hertog van Brabant den eed afneemt eerst
in het Nederlandsch en daarna in het Fransch, was waarschijnlijk in overeenstemming
met de oude gewoonte. Doch ook tegenover LEICESTER houden de Staten van Holland
de landstaal hoog, wanneer zij besluiten hem in het Nederduitsch te schrijven en hem
verzoeken zich in zijne brieven aan hen van die taal te bedienen18).
Sterk spreken de liefde en eerbied voor de moedertaal in den Antwerpschen
edelman JAN VAN DE WERVE, die omstreeks
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1553 met zijn Tresoor der Duytscher Talen een eersten stap deed tot taalzuivering
en daardoor tot taalverrijking. ‘Helpt mij’, zoo besloot hij zijn voorbericht, ‘ons
moeders tale (die ghelijck goudt onder d'eerde leyt verborghen) wederom so brenghen
op de beene, dat sy aen andere talen geen onderstant en behoeft te versoecken’.
Die oproep heeft gehoor gevonden. Niet alleen werd zijn boek door velen gekocht,
zoodat nieuwe uitgaven moesten verschijnen in 1559, 1568, 1577, 1601; doch anderen
steunden hem in zijn streven. In de voorrede zijner vertaling van CICERO'S De Officiis
(ao. 1561) verdedigt COORNHERT het recht van een volk op een eigen algemeen
begrijpelijke taal. Een merkwaardig pleidooi voor de ‘moeders tale’ wordt in 1568
uitgesproken door den onbekenden vertaler van FAËRNUS Fabulae19). PONTUS DE
HEUITER in zijne Nederduitse Orthographie (1581), de Hoofden der Amsterdamsche
Kamer ‘de Eglantier’ in hunne Twespraack van de Nederduitsche Letterkunst (1584).
SIMON STEVIN in zijn Vita Politica of Het Burgherlick Leven (1590) gaan allen in
dezelfde richting. STEVIN moge in zijne bewondering van ‘de wonderlicke verborghen
eygenschappen der Duytsche sprake’ wat ver gaan en, in tegenstelling met DE
HEUITER en NUMAN, een drijfjacht houden op alle vreemde woorden - voor zijn
streven zelf kan men slechts sympathie gevoelen. In dat streven immers openbaart
zich dezelfde geest, die de schrijvers der Twe-spraack ‘beminders haars Vaderlands
ende taals’ in éénen adem doet noemen.
Taalzuivering en taalverrijking was niet het eenige, waarop deze beminnaars van
hun vaderland en hun taal het oog gericht hielden. Zij wenschten de rijkdommen van
hunne taal bijeengebracht te zien in een taalmagazijn; magazijn, want den eerenaam
van museum mogen de woordenboeken van dien tijd nog niet dragen.
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Verscheidene woordenlijsten en woordenboeken der Nederlandsche taal zagen in
dezen tijd het licht. Tegenover de strenge methode en het onpersoonlijke der zuivere
wetenschap in hedendaagsche woordenboeken zien wij hier soms het menschenleven
de wetenschap overheerschen en reeds door de indeeling een naïeve karakteristiek
geven der toenmalige maatschappij. Zekere Septem linguarum ..... dilucidissimus
dictionarius van het jaar 1569 is verdeeld, als een gewoon boek, in onderscheidene
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bevat de woorden, die betrekking hebben op
God, de Drieëenheid, ‘mogentheyt*) ende van rycdommen’; karakteristieke
*)
samenvoeging van het geloof en de beurs. Daarop volgt een kapittel over de
macht.
Heiligen, dan het Onze Vader en het Ave Maria, dan een ‘van den duyvel, van de
helle ende van dat vagevier’. Doch tegenover dit woordenboek moet men een ander
stellen: KILIAEN'S bekend Etymologicum (1574, 1588, 1599), dat voor dien tijd
uitnemend mag heeten, dat na meer dan drie eeuwen van wetenschappelijken arbeid
nog altijd onontbeerlijk is voor wie onze taal der 16de eeuw wil leeren kennen20).
De rijkdommen onzer taal wilde men optassen en overzien; haar bouw en hare
vormen wilde men leeren kennen door studie der grammatica. Doch veel verder dan
willen kwam men hier niet. COORNHERT had in zijne ballingschap een aanvang
gemaakt met het samenstellen eener Nederlandsche Grammatica, maar armoede
dwong hem al zijn tijd aan het plaatsnijden te besteden; het werk bleef onvoltooid21).
Wat er van geschreven moge zijn, kwam niet tot ons; of het moest eene Voor-reden
van de noodich- ende nutticheyt der Nederduytscher taelkunste zijn van een onbekend
schrijver, die blijk geeft van helder inzicht; een werk dat het licht zag in 1568, juist
het jaar waarin COORNHERT als balling in het Kleefsche land vertoefde22).
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Naast het aangroeiend zelfgevoel als drijfkracht tot taalbouw moeten wij het streven
naar volkseenheid plaatsen dat zich eveneens in de vorming onzer taal openbaart.
Wij zien de wordende nationaliteit in de wordende taaleenheid. De geest van
verdeeldheid, van provincialisme is nog duidelijk waar te nemen in deze woorden
uit VAN GHISTELE'S Voorrede van De Conste der Minnen: ‘weet goede Leser, dat
in dit boecxken veel Brabantsche woorden sijn, diemen in Vlaenderen luttel verstaet;
oock zijnder Vlaemsche woorden diemen in Brabant weynich bekent, diemen uten
sin lichtelijck verstaen can. Vryen in Brabant is in Vlaenderen: minnen; een Vryer
dats een Minnaer’ etc.23).
Doch daartegenover staat het streven van anderen die de wenschelijkheid inzagen
van een algemeene taal, heerschend over de tongvallen der onderscheiden gewesten.
Uiterlijke eenheid van spelling trachtte reeds in 1550 de Gentsche lettersteker
JOOS LAMBRECHT te bereiken in zijne Nederlandsche Spellijnghe, een werkje dat
nog geschreven is in den middeleeuwschen vorm eener samenspraak tusschen Meester
en Leerknecht. Verder dan LAMBRECHT ging eenige jaren later JAN UTENHOVE, die
in zijn Geloofsbelijdenis en Grooten Catechismus (ao. 1551), ook in zijne vertaling
van het Nieuw Testament (ao. 1556) zich moeite gaf om zijn persoonlijk taaleigen te
wijzigen, om daardoor beter verstaan te worden door Nederlanders uit verschillende
deelen des lands24). Verder reikte ook de blik van den scherpzinnigen PONTUS DE
HEUITER. In zijne Nederduitse Orthographie zegt hij o.a.: ‘door uit verschillende
tongvallen zulk een ‘gemeingelde tale’ te maken, handelt men in overeenstemming
met den aard der meeste landstalen. Het is waar dat men in sommige streken en
steden beter spreekt dan in andere. Toch moet men, in zake: zuiverheid van taal, zich
niet richten naar één gewest,
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doch letten op de taal die in zwang is bij de verstandigsten in den lande; ook op de
taal van den adel, die in alle landen steeds getracht heeft zijne taal te zuiveren en te
verheffen’. Hier als elders in dit werk doet de invloed der Renaissance zich gelden,
zichtbaar ditmaal in een beroep op de Grieken. ‘Evenals de Grieken’, gaat DE HEUITER
voort, ‘uit verschillende dialecten: het Jonisch, het Attisch, het Dorisch en het
Aeolisch, eene gemeenschappelijke taal hebben gevormd, zoo heb ook ik mijn
Nederlandsch vijf en twintig jaar geleden gesmeed uit Brabantsch, Vlaamsch,
Hollandsch, Geldersch en Cleefsch’. Naast DE HEUITER moet hier de dichter-schilder
KAREL VAN MANDER worden genoemd. In de ‘Voorreden’ van zijn gedicht
Olyf-Bergh lezen wij: ‘Soo vinde ick 't Vlaemsch, met 't Hollandsch ende ander
inheemsche spraken t'eenen klomp versmolten, so sacht, so dwaeg*) ende so
voeghlijck, dat mender lichter als in ander spraken (soo veel my bekent zijn) alle *)smijdig.
meeninge cort ende claer mede uytbeelden, ja als in sacht was alles drucken ende
mede bootseren can’.
In zijne gelijkstelling van het Cleefsch met de overige tongvallen dezer landen
stond DE HEUITER niet alleen. Ook KILIAEN noemt in het voorbericht van zijn
Etymologicum Geldersch, Cleefsch en Guliksch in één adem. Eenig gevoel van
taal-eenheid met het overig Nederduitsch schijnt doortestralen ook in de voorrede
van MARNIX' Psalmvertaling, waar hij zegt, dat de pronominaal-vormen du en dy
‘oock nu in vele provinciën van herwaarts-over, als in Gelderlandt, Vrieslandt,
Overijsel, ende lancx der Oostersche Zee*) henen tot aen Dantzick, ja oock selve noch
in vele plaetsen van Hollandt ende Zeelandt gebruyckelijck sijn.’ Uit de woorden: *)Oostzee.
‘ja zelfs nog in veel plaatsen van Holland en Zeeland’, blijkt wel, dat MARNIX de
taal dezer twee gewesten niet over één kam scheert met het overig Nederduitsch; uit
zijne overige woorden echter,

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

323
dat er voor hem eenige samenhang bestaat tusschen de tongvallen van de oostelijke
gewesten der wordende republiek en de taal der overige Nederduitsche laagvlakte.
Wien kan trouwens die opvatting verwonderen in een tijd, toen de onzekere grenzen
der Vereenigde Provinciën aan den oostkant door Maurits' zwaard steeds scherper
werden getrokken en langzamerhand meer vastheid kregen?
Naarmate die oostelijke gewesten zich vaster verbonden gaan voelen aan de overige
geünieerde provinciën, zullen zij ook den band der taal-eenheid nauwer aanhalen.

Eindnoten:
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Den Spiegel der Volmaectheyt van HENDRIK VAN HERP (Leuven 1550).
HOOFT, Ned. Historiën (1677) bladz. 806-7 en 1048.
Vgl. A.G.C. DE VRIES, De Nederlandsche Emblemata bladz. 68-70.
Vgl. A. KLUYVER, Proeve eener critiek op het Woordenboek van Kiliaan ('s-Gravenhage, M.
NYHOFF 1884).
COORNHERT zelf deelt ons dat mede in de ‘Voor-reden’ van de Twe-Spraack.
In afschrift voorhanden ter Bibliotheek van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde.
Over het ontstaan onzer algemeene taal vgl. Dr. J.W. MULLER in Taal en Letteren 1891, 211
vlgg.
Vgl. Jan Utenhove ..... door F. PIJPER (Leiden 1883) bladz. 126 vlgg.

Dichters en Proza-schrijvers uit Noord en Zuid.
Den invloed van Hervorming en Vrijheids-oorlog, den rechtstreekschen en
middellijken invloed der Renaissance, die wij in den taalbouw en het streven naar
taal-eenheid opmerkten, zien wij werkzaam ook in de ontwikkeling van het
individueele en de vorming van individuen. Volkswording en individuënteelt waren
gelijktijdige en onderling samenhangende uitingen derzelfde gevoelens van bewuste
mondigheid en verlangen naar onafhankelijkheid, verlangen ook naar vrijheid om
het eigen wezen tot volle ontwikkeling te brengen.
Hoe zien wij in dezen tijd het individueele werken en kiemen, waar wij vroeger
gelijkheid, gelijkslachtigheid of gelijkvormigheid opmerkten. Hoe komt de
individualiteit in het wezen dezer volken opzetten en aanzwellen en uitbreken als
het sap der voorjaarsboomen in knoppen en bloesems! Welk een bonte afwisseling
van figuren zien wij vooral in de tweede helft der 16de eeuw: Prins WILLEM VAN
ORANJE met zijne broeders
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ADOLF, HENDRIK en al die overige NASSAU'S, MAURITS niet te vergeten; edelen als
EGMOND, HOORNE, BERGEN, BREDERODE, MARNIX en THOULOUZE, JAN VAN DER
DOES, VAN DER MARCK en tal van anderen, elk met zijn eigen geestelijke
physionomie; staatslieden of hoogwaardigheidsbekleeders als OLDENBARNEVELT,
AERSSEN, PAUW, BUYS, ELBERTUS LEONINUS; predikanten als DUIFHUIS, DE RIES,
DATHENUS, DE BRAY, MODET, UYTTENBOGAERT, ARMINIUS en GOMARUS;
burgemeesters als CORNELIS PIETERSZ. HOOFT en ADRIAAN VAN DER WERF;
kooplieden als LEMAIRE, De MOUCHERON en USSELINCX; vlootvoogden en
zeevaarders als HEEMSKERK, VAN DER HAGHEN, VAN NECK, VAN NOORT, BARENTSZ.
Het is even treffend als natuurlijk, dat wij juist in dezen tijd de portretkunst zich
zien ontwikkelen; dat tal van voortreffelijke portretschilders: KETEL, VAN DER
VOORT, DE VOS, DE HEERE, ANTONIO MORO, in hunne kunst den nationalen geest
handhaven tegenover den sterken invloed der Italiaansche kunst, waaraan zij toch
groote verplichtingen hadden; dat wij op de schutters- en regentenstukken van KETEL
en AERT PIETERSZ., van CORNELIS ANTHONISZ. en DIRCK BARENDSZ. de kloeke
burgerijen dier dagen vóór ons krijgen in tal van uitnemend gepenseelde koppen,
sympathiek of weinig aantrekkelijk, doch zelden onbeduidend, doorgaans
belangwekkend in hun levensernst en levensmoed, in de kracht vooral, kracht van
voelen en willen, die uit hun gansche wezen spreekt.
Dat onder al die individuen ook individueele kunstenaars waren, zagen wij reeds
bij de vermelding der portretschilders. Ook de kunstenaars van het woord ontbreken
niet onder hen. De beelden van een negental hunner hebben wij nu te schetsen. In
hun leven en hun werk zullen wij de groote gebeurtenissen en de onderscheiden
geestesstroomingen van dien tijd hervinden. Richten wij het oog op hunne herkomst,
dan zien wij dat de
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verhouding van Zuid en Noord bezig is zich te wijzigen: tegenover de vier
Zuidnederlanders LUCAS DE HEERE, JAN VAN DER NOOT, MARNIX en KAREL VAN
MANDER staan vijf mannen uit het Noorden: JAN VAN DER DOES, JAN VAN HOUT,
COORNHERT, SPIEGHEL en ROEMER VISSCHER. Drie dier Zuidnederlanders, die naar
het Noorden zijn uitgeweken en er zich voor eenigen tijd of blijvend hebben gevestigd,
behooren tot den grooten stroom van uitwijkelingen, die zulk een belangrijk aandeel
heeft gehad in de vestiging der Noordnederlandsche Republiek. In den godsdienstigen
en staatkundigen strijd vertegenwoordigt elk hunner een partij of een richting.
Tegenover de beide Roomsch-Katholieken SPIEGHEL en ROEMER VISSCHER staan
vier Hervormden: DE HEERE, MARNIX, VAN DER DOES en VAN HOUT. Doch evenals
er verschil is tusschen SPIEGHEL, den Roomsch-Katholiek, die wel hervorming wil,
doch - als ERASMUS - in de Kerk en ROEMER VISSCHER die zich van de godsdienstige
beweging weinig aantrekt, zoo is er anderzijds verschil tusschen DE HEERE, den
gematigd-Hervormde en den fellen Kalvinist MARNIX. JAN VAN DER DOES en JAN
VAN HOUT, onder den invloed der Oudheid misschien eenigszins libertijnsch getint,
vormen den overgang tot COORNHERT, den overtuigden libertijn. De Doopsgezinde
VAN MANDER vertegenwoordigt weer een bijzondere richting; een bijzondere
schakeering zien wij in JAN VAN DER NOOT, die begint met zich aan te sluiten bij de
Calvinisten en later terugkeert tot Rome.
Alleen VAN DER DOES, SPIEGHEL en ROEMER VISSCHER hebben tijdens de
troebelen ongemoeid in hunne woonplaats kunnen blijven; de zes overigen zijn allen
voor korter of langer tijd uitgeweken en hebben de nooden der ballingschap gekend.
VAN DER NOOT heeft een oogenblik deel genomen aan den politieken strijd;
COORNHERT stond in betrekking tot Prins WILLEM; MARNIX speelt een gewichtige
rol in den vrijheids
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oorlog; VAN DER DOES en VAN HOUT vormden met VAN DER WERF het glorieus
driemanschap, dat met de dappere bezetting en de volhardende burgerij Leiden heeft
verdedigd en behouden.
Naar den inhoud zijn verscheidene hunner werken geheel of gedeeltelijk
voortgekomen uit de Hervorming of den vrijheidsoorlog; naar den vorm of naar
inhoud en vorm uit de Renaissance. Evenals de dichters der Pléiade, wier werk
verscheidene hunner hebben bewonderd en nagevolgd, willen zij de werken der
Ouden of der Italiaansche en Spaansche auteurs navolgen, door in hunne moedertaal
werken te schrijven welke die hunner voorgangers zouden evenaren. Slaafsch mocht
die navolging niet zijn; evenals de Romeinen de Grieken, zoo wilden ook zij hunne
voorgangers navolgen vooral in hunne kunst. De kunstwerken van vroegeren tijd
wilden zij in zich opnemen, zoodat zij vleesch van hun vleesch en bloed van hun
bloed wierden en dan eigen werk voortbrengen in den geest van hunne voorbeelden.
Naast zulk eigen werk vinden wij echter ook talrijke vertalingen of bewerkingen.
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Dichters en Proza-schrijvers uit Noord- en Zuid-Nederland.
Zuid-Nederlanders.
Lucas de Heere (1534-1584?).
Aanleg en neiging dreven dezen Gentenaar vooral tot de schilderkunst. Dat zijn naam
in de geschiedenis van ons volk is blijven leven, heeft hij te danken in de eerste plaats
aan zijn talent als schilder. Zijn leerling, KAREL VAN MANDER, heeft daarvan getuigd
in de levensschets van zijn meester; ook zijn er nog stukken van DE HEERE'S hand
die zijne gaven als schilder toonen. Doch, als zoovele andere schilders, heeft ook hij
zich van de kunst van het woord bediend, hetzij om zich te verpoozen, hetzij om
weer te geven wat hem had getroffen of ontroerd.
Wij zien hem in den aanvang als leerling zijner ouders, dan van den Antwerpschen
schilder FRANS FLORIS. Onder zijne vroegste stukken wordt een van 1559 vermeld,
dat Salomo bij de koningin van Scheba voorstelde; Salomo vertoonde hier de trekken
van koning Filips, die in ditzelfde jaar de vergadering der Staten-Generaal te Gent
had bijgewoond en gezien zal zijn door den jongen schilder die toen nog tot de
Roomsche kerk behoorde. Waarschijnlijk zal hij toentertijd al iets aan poëzie gedaan
hebben; immers hij zelf zegt ons, dat de gedichten, in zijn eersten bundel vereenigd,
voor een deel in zijne jonkheid
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gemaakt zijn. De minnepoëzie, door hem gericht tot de mooie Eleonora Carboniers,
dochter van den burgemeester van Veere, vond in dezen eersten bundel een plaats.
Die bundel, getiteld Den Hof en Boomgaerd der Poesiën zag in 1565 te Gent het
licht. In de Opdracht aan den ‘edelen ende weerdighen HEERE, heer ADOLF VAN
BOURGONDIËN’ deelt hij dezen mede, dat hij zich soms had vermeid in den lustigen
hof der antieke en moderne poëten en zich niet kunnen weerhouden hen na te volgen
in het Vlaamsch.
Zien wij hier dus de Renaissance als drijfveer in DE HEERE tot het maken van
poëzie, daarnaast zien wij het nationaliteits-gevoel werkzaam, zij het ook onder den
invloed der Renaissance. Velen, zegt DE HEERE, zijn van de dichtkunst vervreemd,
die ‘beter reverentie haer moeders tale schuldigh zijn;’ in dien toestand moet
verandering komen; wij moeten onze eigen taal meer gebruiken, haar zelve en
daardoor ons land tot hooger eere brengen; de Franschen hebben ons daarin een
navolgens-waardig voorbeeld gegeven.
Liefde, schoonheidsbewondering, nationaliteitsgevoel hadden DE HEERE gedreven
tot het maken van poëzie; doch misschien zou hij die poëtische ‘beuselinghen’ niet
hebben uitgegeven, indien sommige zijner vrienden en bekenden daarop niet hadden
aangedrongen. Tot die aandringers zullen wij waarschijnlijk ook hen moeten rekenen,
aan wie sommige stukjes van dezen bundel gericht zijn: MARCUS VAN VAERNEWIJC,
‘excellent Poëte oft Rhetorisien’; DE HEERE'S leermeester FRANCHOIS FLORUS,
‘excellent schilder’; CHRISTOPHLE VAN DER BEKE, Advocaat; FRANçOIS HIEMAN,
‘gelauriert Poëte’; CAROLUS UTENHOVE, ‘Grieksch, Latijnsch en François Poëte’;
CORNELIUS GRAPHEUS, wiens ‘Epitaphie’ wij hier vinden.
Wat heeft die vrienden en bekenden begeerig gemaakt naar DE HEERE'S poëzie?
Waarschijnlijk vooral het nieuwe in den
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vorm, waarover de uitgever GHILEYN MANILIUS spreekt in een aanprijzing vóór den
bundel. Wij lezen daar o.a.: ‘Beminde Lezer, ick wille U.L. wel te kennen gheven,
dat den Autheur jeghenwordich in zijn dichten gebruuct heeft reghels mate, dat is
(op datt verstaen die van der conste niet en zijn) alle de reghels, oft versen van een
Referein, oft ander werc, zijn van eender mate van syllaben.... Welcke perfectien
met meer ander, al schijnen zij nieuwe, nochtans by de gheleerde gheheel bekend
zijn en de dichter zulcke gratie gheven, dat ghy ooc die goed vinden zult, als ghijse
wel verstaet.’ Ook DE HEERE zelf beseft, dat hij met iets nieuws komt. Wat zijne
‘vaersen, dichten oft rithmen’ betreft, zoo bekent hij Latijnsche, Fransche en
Hoogduitsche voorbeelden meer te hebben gevolgd, dan den ‘ouden vlaemschen
treyn van dichten, die (om de waerheyt te zegghen met oorlove) in veel zaken te ruut,
ongheschickt en ruum is gheweest.’
‘Om de waerheyt te zegghen met oorlove’ - DE HEERE vindt hetgeen hij daarop
laat volgen, blijkbaar wat kras en wat hard tegenover de oudere poëten. Zoo spreekt
geen felle nieuwlichter. Inderdaad vinden wij in dit bundeltje dan ook wel het nieuwe,
doch niet het nieuwste; ook is de auteur nog niet los van het oude. Wij vinden oden,
epigrammen, epitaphiën; ook sonnetten en daaronder een waarin het bekende epigram
van MARTIALIS: vitam quae faciunt beatiorem verwerkt is. Andere verdiensten dan
die der vroegtijdigheid heeft echter ook dit sonnet niet. Al die vormen waren nieuw;
doch DE HEERE had ze niet, althans niet in de eerste plaats, leeren kennen uit het
werk van de toonaangevende dichters der Pléiade, maar uit dat van hun voorganger
MAROT die zelf op de grens van ouden en nieuwen tijd staat. MAROT'S invloed
bemerkt men op meer dan een plaats in den Hof en Boomgaerd der Poesiën: zoo
vinden wij hier een vertaling van zijn
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allegorisch minnedicht Le Temple de Cupidon (1515) en van den Epistre au Roy,
pour avoir esté derobé; DE HEERE'S epigrammen doen soms aan die van MAROT
denken; zijn gewild onsamenhangend gedicht Van den hane op den esel (ao. 1559)
aan Jonckheer DAVID PAMELIUS aan de coq à l'asne's door MAROT aan LYON JAMET
gericht; woordspelingen, als die op de namen zijner vrienden GALLEYE en CAMPEN,
iets nieuws in onze letterkunde, zijn niet schaarsch bij MAROT, al kan ook MARTIALIS
hier DE HEERE'S leermeester zijn geweest.
Los van het oude was DE HEERE niet: naast de sonnetten vindt men nog refereynen;
zijn taal, zijne binnenrijmen, zijn stopwoorden toonen zijne verwantschap met de
rethrosijnen van vroeger.
Oud en nieuw zien wij ook in de ontwikkeling van zijn geloof. De dichter van den
Hof en Boomgaard behoort nog tot de Roomsch-Katholieke kerk. Was hij een vurig,
een overtuigd Katholiek en zijn geloof een geloof des harten? Wij mogen het
betwijfelen, wanneer wij letten op het hybridisch karakter van dezen bundel, waarin,
evenals in zoo menigen anderen der late middeleeuwen, het wulpsche in de
onmiddellijke nabijheid van het godsdienstige wordt gevonden. Sommige stukken
zijn gericht tegen Herdoopers, beeldstormers en ketters in 't algemeen; doch was het
vooral de Roomsch-Katholiek of de kunstenaar die zich aan de ketters ergerde? In
allen gevalle, er woelt reeds iets van het nieuwe geloof in hem, wanneer hij zijn
eersten bundel in het licht zendt. Misschien kan men de eerste sporen van dat nieuwe
reeds in 1556 aanwijzen. Duidelijker zijn deze te zien in zijne Psalmen Davids .....
Liedekinswijs in dichte ghestelt op de voysen en maten van Clement Marots Psalmen,
die in 1565 het licht zagen, doch reeds twee jaar vroeger door den deken en plebaan
der Sinte Gudule te Brussel van een approbatie waren voorzien.
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Niet om de ‘ooren te payen’ was het LUCAS ditmaal te doen, doch, gelijk indertijd
bij de Souterliedekens, ‘opdat hier mede zouden ontwent worden vele onstichtelycke
ende ketterlicke liedekens, die hedendaeghs (God betert) zeer ghemeen zijn.’
Uit het woord ketterlick zou men opmaken, dat DE HEERE, al gevoelde hij behoefte
aan hervorming in het algemeen, nog op den bodem der oude kerk stond. Misschien
had hij die kerk reeds verlaten, toen hij in of kort vóór 1565 een Ode dichtte ter
aanprijzing van FRUYTIERS' Ecclesiasticus, gericht eveneens tegen de ‘vleeschelycke
liêkens.’
Zeker is, dat hij zich in 1567 tot de aanhangers der nieuwe leer rekende. Immers,
toen in dat jaar Alva kwam, week hij uit naar Londen. Ingedaagd, verschijnt hij niet.
Zijn huis wordt verbeurd verklaard; de schilderschool, die hij er hield, verstrooit
zich. Iets van zijne stemming in die jaren zien wij in een referein van 1568 aan zijn
vriend ROTARIUS (RADEMAKER) waar wij lezen:
Ziende weer opgherecht de Roomsche kremerye,
En zoo menich vroom man uut den lande veriaeghd,
Ghebannen en verdruckt, ia vermoordt nu ten tije,
Dan (l. dor?) dit Spaensche ghespuus, daer elc schier over claechd.

Tot 1577 blijft hij in Engeland, waar hij als schilder den kost verdiende. De poëzie
liet hij, naar het schijnt, rusten; wij vinden gewag gemaakt alleen van een Poème
héroïque, door hem gericht tot een Engelsch edelman Sir Thomas Gresham, over
den bouw der Beurs te Londen. De Pacificatie van Gent veroorlooft hem naar zijne
vaderstad terug te keeren; in 1582 zien wij er hem als griffier der Rekenkamer en
pensionaris van den Prins van Oranje, wiens Blyde Incomste binnen Gent in 1577
hij o. a in een referein had bezongen. Aan de nieuwe
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leer bleef hij getrouw. Dat blijkt ons uit een klein schimpdicht Van de Misse van het
jaar 1580 en uit zijn Tractaet ofte Handelinghe van de Kercke (ao. 1580), door hem
vertaald uit het Fransch van DU MORNAY, en geschreven vooral om de Hervorming
te verdedigen tegen de beschuldiging van gemis aan eenheid en bestendigheid. Na
den moord op Prins Willem schijnt DE HEERE op nieuw te zijn uitgeweken, ditmaal
naar Parijs. In die stad schijnt hij kort daarop te zijn gestorven.
Is LUCAS DE HEERE ook grooter schilder dan dichter geweest, toch mag zijn naam
in de geschiedenis onzer letterkunde niet vergeten worden. Zijn dicht- en proza-werk
is gering in omvang en kunstwaarde; doch het doet ons, in verband met hetgeen wij
van zijne levensgeschiedenis weten, een auteur zien die wel geschikt is om aan den
ingang van een overgangstijdperk te staan. Hij staat met een voet in het oude en een
in het nieuwe; doch wij zien hem, althans in het godsdienstige en staatkundige, den
eersten voet terugtrekken en naast den tweeden zetten. Dat maakt hem belangrijk
voor den geschiedschrijver en geschikt om ons in te leiden tot diegenen zijner
tijdgenooten, in wier werk wij den geest der nieuwere tijden met meer beslistheid
hooren getuigen en met meer schoonheid zich zien openbaren, al waren zij onderling
nog zoo verschillend. Een deel van dat verschil zal ons blijken, wanneer wij DE
HEERE naast VAN DER NOOT plaatsen1).

Eindnoten:
1) Vgl. over DE HEERE mijne Zestiende Eeuw II, 112-113 (wijlen TH. ARNOLD, onder-bibliothecaris
der Univ.-Bibliotheek te Gent, was de eerste die er mij op wees, dat DE HEERE later althans tot
de Hervorming overging); II, 185, 240-245.
Voorts: BLOMMAERT'S Nederduitsche Schrijvers van Gent p. 130-158; het artikel over DE
HEERE in de Biographie Nationale, en vooral het stuk van Dr. M. RUDELSHEIM in Oud-Holland
Jaargang 1903.
Over DE HEERE'S Psalmberijming nog: Prof. KNAPPERT'S vroeger vermelde verhandeling in
Hand. en Meded. v.d. Mij der Ned. Lett. 1905-1906 en D.C. MEYER in Stemmen uit de Luthersche
Kerk in Nederland 3e Jaarg.
In 1576 schreef DE HEERE een sonnet (in rethoryckers-verzen) in het Album Amicorum van
EMANUEL VAN METEREN, vgl. het stuk van Prof. ROGGE in Oud-Holland XV, 166, waar dat
sonnet is afgedrukt.

Jan van der Noot (1539-1595?).
Daartoe bestaat te meer reden, omdat wij beiden in 1568 te Londen zien, waar zij
vermoedelijk kennis hebben gemaakt; immers vóór den bundel van VAN DER NOOT
Het Theatre oft
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Toonneel die in 1568 uitkwam, vinden wij een lofdicht van DE HEERE ‘op de
visioenen van myn HEERE VAN DER NOOT.’ Beiden waren uitgeweken om der wille
van het nieuwe geloof, doch overigens was er veel verschil tusschen den 34-jarigen
Gentenaar en den vijf jaar jongeren ‘sinjoor’. DE HEERE was een welgesteld en
fatsoenlijk man, doch een burger; JAN VAN DER NOOT, ‘Patricius van Antwerpen’
was van adellijken bloede, geboren te Brecht op het hof Pul. Tusschen 1562-'65
vinden wij hem onder de schepenen van Antwerpen. Anders dan DE HEERE had hij
deelgenomen aan het verzet met de wapenen tegen Spanje en Rome. Hij had zich
aangesloten bij de Calvinisten; toen hunne poging om meesters der stad te worden
mislukt was en Alva naderde, moest hij vluchten.
Liefde tot de nieuwe poëzie was een andere band tusschen het tweetal
uitgewekenen. DE HEERE'S Hof en Boomgaard was in 1565 uitgekomen; dat werkje
zal wel niet onbekend zijn gebleven aan VAN DER NOOT, die reeds in 1558 verzen
schreef en zijne eerste gedichten had vereenigd tot een bundel, getiteld Het Bosken,
waarschijnlijk omstreeks 1568, in allen gevalle vóór 1571, uitgekomen. Uit dien
bundel kunnen wij den jongen dichter reeds goeddeels leeren kennen. De twee groote
stroomingen van den tijd: Hervorming en Renaissance zijn er duidelijk zichtbaar.
De Hervorming in de berijmingen der psalmen, ten deele vertaald naar die van
MAROT, ten deele overgenomen van DATHEEN; de Renaissance in den inhoud en
den vorm van vele hier voorkomende gedichten. Evenals DE HEERE is VAN DER
NOOT nog niet geheel los van het oude; ook in Het Bosken komt hier en daar de
rethorycker voor den dag. Evenals in Den Hof en den Boomgaard is hier eenige
verwantschap met MAROT; doch, anders dan bij DE HEERE, is de invloed van
RONSARD hier reeds sterk. De titel Het Bosken doet al denken aan een van RONSARD:
Le Bocage
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Royal en men behoeft slechts een der oudste ons bekende gedichten van VAN DER
NOOT, de Ode aen den Heere van der Noot, Heere van Carloo te zien, met hare
verdeeling in strophen, antistrophen en epoden, om den invloed vooral van RONSARD
te herkennen. In dit gedicht werd de lof gezongen van KASPER VAN DER NOOT,
wegens den moed door hem betoond in den slag bij Grevelingen. Een ander gedicht,
eveneens van 1558, heeft betrekking op den vrede tusschen Spanje en Frankrijk, in
dat jaar gesloten. Overigens vinden wij vooral minnepoëzie in den vorm van sonnetten
en liedekens, ontleend ten deele aan RONSARD en BAÏF, ten deele aan PETRARCA,
hetzij rechtstreeks, hetzij middellijk door een Fransche bewerking.
Het hooge gevoel van de waardigheid der poëzie, van de macht en den invloed
der dichters als schenkers der onsterfelijkheid, dat in RONSARD zoo krachtig
ontwikkeld is, vertoont zich reeds aan het slot der ode op KASPER VAN DER NOOT.
Dat hooge zelfgevoel bracht er vele Renaissance-dichters toe, zich af te scheiden
van het ‘profanum vulgus’ en erop neêr te zien: ‘avoir d'un coeur hautain le vulgaire
à mespris’, zeide RONSARD. Wij kunnen zulk een houding tegenover de
minder-ontwikkelden en minder-gegoeden te lichter begrijpen, waar wij haar zien
in dichters als RONSARD, DU BELLAY en BAÏF, alle drie van hoogen of goeden adel.
Zij strookt ook wel met den trots van Jonker JAN VAN DER NOOT op zijn ‘eel geslachte
vry’
Dwelck over duysent jaren
Hem in Brabant quam paren
Met een eel vrouwe bly

zooals wij dien trots in zijn ode op KASPER VAN DER NOOT zich zien opblazen.
Maar hoe kon die opgeblazen trots in Jonker JAN samengaan
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met zijn Kalvinisme dat democratische gezindheid van hem eischte? In dat dilemma
vinden wij onzen poëet te Londen. Langs welken weg zal hij er uit raken?
Anderhalf jaar na zijn vlucht uit Antwerpen zien wij nog dezelfde gevoelens in
hem, die hem bezielden, toen hij in het harnas met hellebaard en zinkroer, met
schutters en trommelslagers achter zich, de voorstanders van het nieuwe geloof te
Antwerpen opriep om zich bij de Geuzen te voegen. ‘Het sijn nu 18 maenden geleden,
Eerweerdighe Heere’ - aldus lezen wij in de opdracht van Het Theatre aan ROGIER
MARTENS, lord-mayor van Londen - ‘dat ick verlatende mijns Vaders Lant, in
Enghelant ghecomen ben om te schouwen de besmettelijcke ende verdoemelycke
grouwelen des Ro(omschen) Antichrists, die in Brabant ende over al de Nederlanden
nu wederom met groot gewelt opgherecht waren.’ Iets verder spreekt hij over den
Spaanschen beul met zijn gespuis, over de ‘beestelycke esels, buyckbisschoppen
ende Antichristen’ die de waarachtige valsche profeten zijn; een stortvloed van
scheldwoorden giet hij uit over de dienaren der Roomsch-Katholieke kerk. Zijn
woede vlamt op, als hij bedenkt, hoe nu het oude geloof weer zegeviert binnen
Antwerpen: ‘sij hebben nu heure afgoden versien ende vermaeckt: nieu neusen ende
handen aen ghelapt, gheschildert, vernist, ende gheblancket, die sy nu wederomme
als utsinnighe ende rasende menschen op een berie setten, ende daer mede de stadt
deure in hunne processien loopen, eerende deselve beelden (die sij met nieu syden
ende gulden koerssen*) gecleet ende met gout, peerlen, ghesteenten, pater nosters,
riemen, borsen, ende oock met bloemen, meyen ende cruyt, verchiert hebben) met *)opperkleed.
sanghen ende verscheyden instrumenten van musycke..... sy houden nu wederomme
hunne duyvelsche feesten, processien, ommeganghen ende kermissen, men drinckter,
men clinckter, men braster, men hoereerter,
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men vechter, men steckter ende ketster*), men houter nu wederomme vryelyck alle
*)
kaatsen.
vuyl ravotten*), hoeren ende boeven, ruffianen*), coppelerssen ende dienaers der
*)
boosheyt hebben nu wederomme neringhe.’
bijeenkomsten.
*)
koppelaars.
De woede en de verbittering die in deze woorden tandeknarsen, passen wel bij
sommige van het elftal hier voorkomende sonnetten, vertalingen naar DU BELLAY,
die handelen over de verdorvenheid en den val van Rome. Zien wij hier Hervorming
en Renaissance samen als inhoud en vorm, de Renaissance alleen zien wij in een
zestal sonnetten vertaald uit PETRARCA met gebruikmaking eener Fransche bewerking
van MAROT. Bovendien vinden wij hier nog een viertal sonnetten, waarin deelen der
Apocalypse verwerkt zijn. Zoo zien wij dus in Het Theatre evenals in Het Bosken de
beide groote stroomingen van dien tijd naast elkander of vereenigd. Dat daarin een
verandering is gekomen, kunnen wij uit hetgeen nu omtrent VAN DER NOOT bekend
is, wel verklaren.
Van welken aard was de hartstocht die in Het Theatre zoo wild opvlamt? Was het
de geloofshaat van den Calvinist, wortelend in de diepe overtuiging dat door de
Roomsch-Katholieke kerk en hare dienaars ‘aan God zijn eer benomen werd’? Voor
een deel misschien, al komt het mij niet waarschijnlijk voor dat dit deel groot is
geweest. Grooter deel in dien hartstocht hadden waarschijnlijk de verbittering van
den uit huis en hof verjaagden balling en teleurgestelde eerzucht. Waarom had hij
zich bij de Calvinisten aangesloten? Omdat het oude geloof hem niet bevredigde en
het nieuwe hem aantrok? Men mag die verklaring niet verwerpen, al schreef hij
gansche strofen zijner psalmberijming eenvoudig van DATHEEN over. Doch wij
moeten in allen gevalle rekening houden ook met andere beweegredenen in den
jongen schepen, die eer en roem zoo hoog stelde, den ‘Patricius van Antwerpen’ die
zoo
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pronkte met den adel van zijn geslacht. Op een lijst van verdachten of
vogelvrij-verklaarden uit dien tijd, waarschijnlijk uitgegaan van den Geheimen Raad
der Landvoogdes, leest men VAN DER NOOT'S naam met de bijvoeging: ‘quy
prétendoit de estre Marggrave’. Wie weet welke eerzuchtige droomen den
dichterlijken jongen schepen door het hoofd hebben gespeeld? Hij zou niet de eenige
dichter zijn, die zich vergist heeft in zijn emplooi en gewaand dat het zijn roeping
was een rol in het staatkundig leven te vervullen.
Wat hij zich echter moge voorgesteld hebben van zijne aansluiting bij de
Calvinisten, Alva's komst deed zijne verwachtingen in duigen vallen. Hij werd balling
's lands, zonder middelen van bestaan en moest leven. DE HEERE kon met zijn penseel
den kost winnen, VAN DER NOOT nog niet met zijn pen. Het lag voor de hand, dat
hij steun zocht bij de grooten der aarde. Vandaar dat hij zijn Theatre opdroeg aan
den Lord-Mayor van Londen; dat hij een lange ode schreef ter verheerlijking van
Mgr. le Marquis de Northampton; dat hij zijn Theatre, in het Engelsch vertaald,
opdroeg aan Koningin Elizabeth. Zoo zien wij hem den weg opgaan, dien hij zal
blijven volgen: dien van den brooddichter en parasiet der rijken en machtigen. Het
gevoel van eigenwaarde in den armen jonker moet wel vaak pijnlijk zijn aangedaan
op dezen weg, maar wat zou hij doen? Hij tracht zich te schikken naar de
omstandigheden; ‘tempera te tempori’, die spreuk, die wij voor het eerst in Het
Theatre vinden, wordt hem tot een schild waarachter hij dekking zoekt tegen de
pijlen van het Lot. De Londensche Maecenaten waren blijkbaar niet scheutig. Althans
wij zien hem Engeland verlaten en aan 't zwerven gaan. Heeft hij het Zuiden van
Europa bezocht en ook in Spanje vertoefd? Onmogelijk is dat niet, al geeft een aan
hem gericht Spaansch sonnet van zekeren LUIS FRANCO, gedagteekend: Valencia
1570,
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ons geen voldoenden grond om dat aan te nemen. Het was immers een tijd van reizen
en trekken? VAN DER NOOT en FRANCO kunnen elkander ook buiten Spanje hebben
ontmoet en FRANCO hem het sonnet later uit Valencia hebben toegezonden. In 1571
zien wij den zwerver in Duitschland; hij biedt den oudsten zoon van den hertog van
Kleef een exemplaar van zijn Bosken aan, maakt kennis met COORNHERT die een
plaat snijdt voor VAN DER NOOT'S gedicht Olympias en geeft eene Duitsche bewerking
van dat gedicht uit onder den naam Das Buch Extasis (1576).
Vier jaar vroeger was te Keulen een vertaling van Het Theatre in het Duitsch
verschenen. Die vertaling levert opmerkelijke bewijzen van de verandering in de
geloofsovertuiging van onzen dichter. De felle haat tegen Rome, die in het
oorspronkelijk Theatre gloeit en uitslaat, is in het Duitsch Theatrum verdwenen: in
de woorden Haec Babylon legat is Babylon vervangen door Doctus; de uitvallen
tegen den paus zijn weggelaten; de aanval op de Roomsche Kerk geschrapt.
Hebben wij hier te doen met een staaltje van ‘tempera te tempori’? Of is VAN DER
NOOT teruggekeerd tot het oude geloof, omdat de zwerver in zijn onzeker bestaan
meer innerlijke vastheid behoefde dan het nieuwe geloof hem gegeven had? Bevat
elke dezer twee oplossingen een deel der waarheid? Een afdoend antwoord op deze
vragen is voorloopig niet te geven. Wel mogen wij aannemen, dat er weinig vastheid
van karakter kan zijn geweest in een man die binnen betrekkelijk korten tijd van
Roomsch-Katholiek Kalvinist en weer van Kalvinist Roomsch-Katholiek werd; dat
het vuur voor het nieuwe geloof een snel opvlammend stroovuur moet zijn geweest,
snel gedoofd in den voormaligen Kalvinist dien wij omstreeks 1576 hooren schimpen
op de ‘Ketzer und Schwetzer’ en hun ‘disputieren, argueren, dialectiseren’; en ten
slotte:
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dat er voor dezen Brabander en gemankeerden markgraaf wel reden bestond, in een
zijner sonnetten, zijn landsman, den ‘edelen, wysen ende seer veursinighen Heere
JAN BAPTISTA HOUWARDT’, zijn ‘vriend’ te noemen.
Toen VAN DER NOOT dat sonnet schreef, was hij in zijn vaderland terug. Doch
eer hij zoover kwam, had hij nog eenige jaren zwervens voor den boeg. In 1578 zien
wij hem in Frankrijk, in Juli van dat jaar te Parijs waar hij kennis maakt met DORAT
(AURATUS) ‘parentem poetarum et doctorum virorum magistrum’, zooals AREND
VAN BUCHELL hem noemt; waar hij den grooten RONSARD aanschouwen mag, wel
wat oud nu en jichtig, maar nog altijd ‘le prince des poètes’, zelfs voor TASSO toen
deze in 1571 te Parijs kwam; nog altijd ‘l'Apollo de la source des Muses’, wien
jeugdige dichters eerbiedig naderden, ‘pour se frotter à sa robe’. In Parijs zag hij zich
ook den weg geopend tot terugkeer in zijn land. De ambassadeur, Heer Ogier van
Boesbeeck beval hem aan bij Aartshertog Matthias - na een afwezigheid van ‘stijf
elf jaer’ kon hij dan de ‘triumphelycke coopstadt van Antwerpen’ zooals zij nog
altijd heeten mocht, weer binnenkomen.
Als een gebroken man mogen wij ons den nu veertigjarigen dichter niet voorstellen;
voor breken was hij te buigzaam. ‘Tempera te tempori’ zal hem het leven in den
vreemde, voorzoover mogelijk, dragelijk hebben gemaakt. Mogen wij afgaan op
bovengenoemd Spaansch sonnet van den Portugeeschen dichter LUIS FRANCO, dan
wist VAN DER NOOT het leed der ballingschap te ontveinzen met een ‘vroolijk en
opgeruimd gezicht’ (con un rostro jocundo y muy sereno). Maar tot een beter of
sterker man zal de ballingschap hem niet hebben gemaakt. Zijn terugkeer tot de R.-K.
kerk kan niet veel beteekenis hebben gehad voor de ontwikkeling van zijn karakter;
nergens blijkt dat het Kalvinistisch of Roomsch-
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Katholiek geloof hem een zaak des harten is geweest. Het azen op de bescherming
en den steun van de grooten der aarde kan niet gunstig op hem hebben gewerkt. In
de uitbarstingen van woede in Het Theatre is weinig zedelijke schoonheid, maar daar
is toch hartstocht, oprechtheid en eenige kracht. Waar zijn die eigenschappen in de
onderdanige ode aan Aartshertog Matthias, in de Vlaamsche, Fransche en Italiaansche
wierook-poëzie, door VAN DER NOOT gedicht om den Aartshertog gunstig te
stemmen?
Wat echter op zijne zwerftochten in hem te loor moge zijn gegaan, behouden had
hij zijne liefde tot de poëzie, zijn geloof aan hare hoogheid en macht, zijn geloof ook
in zijn dichterschap. Zoo verklaart hij in de opdracht van den Lofsang van Brabant
(1580): ‘ic bevinde aen my selven..... dat ick van mijnder iongheydt ane soo
sterckelijck geneyght ende ghedronghen ben gheweest tot de behaghelijcke,
stichtelijke ende vermakelijke Poëterye, dat noch veurspoet noch wederspoedt,
gemack noch ongemack die selve van my noyt en hebben cunnen verdryven.’ Welk
een hoogen dunk hij van zijn dichterschap heeft, blijkt wel uit de, eveneens hier
voorkomende, verklaring: ‘dat Godt die van Brabandt oock heuren Poët gunde en
geven wilde, so hy den Griken hier veurmaels Homerum, den Latijnschen Vergilium
ende den Tuscaenschen heuren Petrarcham gegeven heeft.’
Den overmoed om zich in één adem te noemen met HOMERUS, VIRGILIUS en
PETRARCA putte VAN DER NOOT, behalve uit zijn zelfgevoel en eigenwaan, uit een
groot werk, de Olympias, dat in het jaar 1579 te Antwerpen verscheen. Reeds sedert
1571 zweefde hem het plan voor den geest om in een groot dichtwerk zijn volle
kracht te toonen. Een epos moest het zijn. Dat was de vorm die door zoo menigen
Renaissance-dichter geschikt werd geacht om er die hoogere levens- en
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wereldbeschouwing in weer te geven, welke zich door de Renaissance onder de
volken van West-Europa meer en meer verbreidde: de mensch, en al wat hem raakte,
op hooger plan getild; een nieuwe glans over menschen en dingen verbreid; het leven
op deze aarde voller, rijker, grootscher; het streven naar een ideaal; het verband
tusschen heden en verleden; voller ontplooiing van elks eigenaardig wezen, ook in
de wijze waarop zich al deze dingen in de kunst openbaarden. Wij zien dan ook tal
van dichters gedurende de 16de eeuw hunne krachten aan het epos beproeven.
ARIOSTO'S Orlando Furioso (1516) met zijn dartel-bekoorlijke poëzie en pracht van
schildering sloot zich nog aan bij de middeleeuwsche ridderpoëzie. TRISSINO, die
den Orlando goed voor het volk maar te laag voor de geleerden achtte, poogde in
zijn Italia liberata da Gotti (1526-1547) iets klassiek nationaals te geven. Anderen
hielden het midden tusschen deze beide richtingen. Zoo b.v. ALAMANNI met zijn
Girone (1548) en zijn Avarchide (1570), TASSO (de vader) met zijn Amadigi di Gaula
(1544). RONSARD had reeds lang een epos beloofd in den trant der Eneïs; in 1572
verschenen eindelijk de vier eerste boeken van zijne Franciade, die de lotgevallen
verhaalden van zekeren FRANCUS, den vermeenden stichter der Fransche monarchie.
TORQUATO TASSO'S Gerusalemme Liberata, het eerste voorbeeld van een echt
klassiek-nationaal epos, stond op het punt te verschijnen. Toen het uitkwam (1580),
was SPENCER reeds bezig met zijne Faerie Queene, een allegorisch gedicht, dat zich
aansloot bij de Artur-romans.
Allegorisch-epische werken, alle ontstaan onder den invloed van DANTE'S
Commedia, waren talrijk in de Italiaansche literatuur der 14de en 15de eeuw. In
sommige dier werken, zooals in FEDERIGO FREZZI'S Quadriregio en GIOVANNI DA
PRATO'S gedicht dat hij oorspronkelijk Philomena wilde noemen, vinden
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wij den zedelijken ontwikkelingsgang van den dichter als stof.
In de rijen vooral van deze laatstgenoemde dichters behoort VAN DER NOOT met
zijne Olympias. Op het voetspoor der middeleeuwsche allegorizeerende uitleggers
van VIRGILIUS, die de Eneïs verklaarden als een voorstelling van het menschelijk
leven, heeft VAN DER NOOT, een poging gedaan om zijn leven in beeld te brengen.
Olympia is een naam voor het ideaal waarnaar hij streefde, dat hij liefhad en vereerde
zooals DANTE BEATRICE en PETRARCA LAURA.
In den aanvang vertoont MERCURIUS hem in den slaap ‘d'Idée van syn Meestersse
Olympia (de Hemelsche). Vijf jonkvrouwen (de vijf zinnen?) zullen hem haar helpen
zoeken. Een lange zwerftocht vangt aan. - In dezen opzet doet VAN DER NOOT ons
aan SPENCER denken: in de Faerie Queene wordt Gloriana = de roemzucht, gezocht
door Koning Arthur - De poëet zoekt zijne Olympia overal: in den hof van Mevrouwe
Hedone (vleeschelijke wellust), bij Plutus en anderen. Eens zelfs brengt een dwaalweg
hem tot Kosmica (de weereltsche). Daarna komt hij in ‘den hof der eerlijcker Liefden’;
in den tempel der Deugd; op Parnassus en Helicon, waar hij, gelaafd uit de Ipocrene,
poëet gemaakt en ‘de poëtixe geest’ hem ingeblazen wordt. Nog allerlei monsters
en vijanden (ook hier denken wij aan de Faërie Queene heeft hij op den engen weg,
nu door hem betreden, te bestrijden: den Duivel, de Wereld, het Vleesch, Ptochia
(Armoede); doch Mercurius (de god der artisten), Spoude (Behendigheid) en Ergasia
(Arbeid) helpen hem die verdrijven. Ten slotte komt hij in ‘lustige velden’, omzoomd
met cederen, palmen, myrten en laurier boomen, waar hij zijn liefste vindt in
gezelschap der goden en godinnen. Daar wordt het huwelijk gesloten en het hoogtij
gevierd. Het epos wordt van tijd tot tijd afgewisseld door een sonnet, waarin
PETRARCA'S invloed licht te erkennen valt.
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Zoo zien wij hier dus het persoonlijke: des dichters streven naar het ideaal, vermengd
met herinneringen aan zijn uiterlijk leven (zijn zwerftochten; zijn huwelijk met een
wereldschgezinde vrouw?) in de nieuwe jambenmaat verwerkt tot een groot gedicht,
onder den invloed van vroegere cultuur en literatuur: middeleeuwsche allegorie en
vrouwendienst, DANTE'S Commedia (de poort van Plutus' paleis met bovenschrift,
de verschrikkingen op het enge pad, de dichters die onder laurierboomen zitten te
lezen), PETRARCA'S sonnetten en canzonen.
Het persoonlijke zou de stof hebben uitgemaakt ook van een ander episch gedicht
de Europidos, waarin hij al zijne reizen zou verhalen; reeds in de Duitsche vertaling
van zijn Theatrum had hij er naar verwezen. Voorloopig bleef het onvoltooid. In
Antwerpen teruggekeerd, trachtte hij aartshertog Matthias belust te maken op het
werk door de mededeeling dat het bovendien den lof van hem en zijn geslacht zou
bevatten. Toen deze visch niet wilde bijten, wierp onze visscher zijn snoer elders
uit: in den Lofsang van Braband, opgedragen aan de Staten van dat gewest, beloofde
hij een vriendelijke ontvangst te zullen vergelden met een groot gedicht, waarin hij
‘der Brabanders geslacht en oorspronck’ zou verheerlijken. Dat zou dus waarschijnlijk
een tegenhanger van de Franciade zijn geworden. Maar noch de Europidos noch de
Brabantiade of hoe dat werk ook zou geheeten hebben, zijn tot ons gekomen.
Misschien behoorden zij tot die ‘heerlijcke wercken’ waarmede onze dichter door
kwaadwillige tegenwerking, naar hij zeide, niet kon gereed komen en voor welker
voltooiing hij van den Antwerpschen Raad honderd gulden te leen vroeg. Een jaar
vroeger had hij zijn geluk beproefd in Hulst. Hij had de Vroedschap van dat stadje
toen ‘zeker bouck ghepresenteert, bij hem ghemaect’ en ‘voor gratuiteyt’ twee pond
en vijf schellingen ontvangen2).
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Zoo zien wij den armen jonker meer en meer gaan gelijken op de beroepsdichters
van vroegeren tijd.
Aanvankelijk was men hem in Antwerpen welgezind. Naar aanleiding van zijn
verzoek om honderd gulden ter leen overwoog de Vroedschap dat ‘joncheer JAN
VAN DER NOOT’ behoorde tot ‘de goeden van deser stadt’, dat hij ‘seer geaffectioneert’
was ‘totter conste van de poësie’ en dat hij dagelijks ‘groote neerstigheit’ deed om
de ‘franchoische poëthen’ in het Nederlandsch na te volgen - redenen waarom
Tresoriers ende Rentmeesters voorstelden den suppliant te leenen vijftig gulden voor
één maal. Vijftig gulden van de gevraagde honderd - de handelaar in poëzie ervoer
dat hij met kooplieden te doen had. Maar die kooplieden kregen geen waar voor hun
geld: van het ‘heerlijcke werck’ kwam niets. Misschien doordat VAN DER NOOT,
zoon der Renaissance, die veel oog had voor het decoratieve en hart voor een fraaie
uitvoering van zijn werk, zijne eischen te hoog stelde. Aan de medewerking van
beeldende kunstenaars zou het hem anders niet ontbroken hebben, want hij bewoog
zich blijkbaar in een kring van kunstenaars en kunstminnaars.
Doch van dien omgang kon hij niet leven. Zoo moest hij dan wel verder op den
ingeslagen weg: van zijn roeping een beroep en van Pegasus een trekpaard maken.
Eenige voorzichtigheid was den bestuurder evenwel bij het rijden geboden; want hij,
nu weer zoowat Roomsch-Katholiek, bevond zich in een stad waar omstreeks dezen
tijd de Kalvinisten al machtiger en na 1581 de meesters werden. Wij zien hem dan
ook zoowel Kalvinisten als Roomsch-Katholieken bezingen, op hoop van zegen. Het
geloof aan de poëzie als schenkster der onsterfelijkheid, dat wij sinds PETRARCA bij
zoo menigen Renaissancedichter aantreffen, was ook in VAN DER NOOT aanwezig;
doch met deze broodpoëzie had dat geloof, ondanks zijne beweringen, weinig uit te
staan.
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Ondertusschen ging het hem niet fortuinlijk; voor hem geen conseilliersplaats noch
buitengoed in het Soniën-bosch! In 1582 vraagt hij weer ƒ100.- aan de Vroedschap;
ditmaal worden ze hem gegeven. In 1584 klopt hij opnieuw aan bij de Heeren. De
Vroedschap overweegt, dat hij toch eertijds Schepen der Stad is geweest - hij krijgt
ƒ50.- ‘tot onderstant van syne behoefflyckheyt’; hij heeft het blijkbaar hard noodig
en men krijgt medelijden met hem. Eenige maanden later moet hij weer de hand
ophouden; maar de Vroedschap wordt minder scheutig: ditmaal geeft zij hem ƒ25.Zóó kon het niet voortgaan, zóó ging het ook niet voort. Parma komt; na een lang
beleg moet de stad zich overgeven. Voor VAN DER NOOT was het een geluk, dat het
er Spaansch ging uitzien.
Hij treedt nu plotseling op als vurig Roomsch-Katholiek en Spaansch-gezinde; hij
stelt zich voor als martelaar der zaak van Rome en Spanje; de tegenpartij bestaat nu
uit ‘oprurighe dwasen’; koning Philips wordt een toonbeeld van goddelijke goedheid.
Bij de nieuwe Vroedschap kan hij met frisschen moed aankloppen: hij zou gaarne
zeker werk uitgeven ‘tenderende ter eeren van sijne majesteyt, zijne hoocheyt ende
deser stadt’; de speculatie brengt hem 50 ponden Artoys op. Ook voor anderen van
wie iets te wachten valt, steekt hij de loftrompet. Voor wie klinken hare tonen al niet:
Spanjaards, Hoofden der vreemde natiën en rijke kooplieden, leden der Overheid,
kapiteins der stadswacht, bisschoppen, kanunniken en .... aalmoezeniers. In het
verlappen van vroeger gebruikte lofdichten voor nieuwe gelegenheden steekt VAN
DER NOOT zijn vriend HOUWAERT de loef af. Het spreekt vanzelf, dat deze bedelverzen
doorgaans den naam van poëzie onwaardig zijn. Maar een enkelen keer toch herinnert
de beroepsdichter zich zijne roeping en verheft hij zich eenigermate boven het gewone
gerijmel.
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Zoo rekt hij zijn leven nog een tiental jaren. Naar het schijnt, is hij in 1595 overleden.
Wat had hij in den opgang zijner jeugd niet van het leven gedroomd, VAN DER
NOOT ‘quy prétendoit de estre Marggrave!’ En wat had het leven hem gebracht?
Ballingschap en armoede, de wijsheid van ‘tempera te tempori’ ontaard in huilen
met de wolven in het bosch. Die tegenstelling van verwachtingen en werkelijkheid
geldt, doch in mindere mate, ook zijn dichterschap: zóó hooge opvatting van de
waardigheid der poëzie en zóó vaak de Muze verlaagd tot liedjeszangster. Hij zelf
achtte zich een groot dichter en een kring van bewonderaars versterkte hem in die
meening. Men verheerlijkte VAN DER NOOT in het Grieksch, het Latijn, het Spaansch,
het Italiaansch, het Fransch en het Nederlandsch. De dichterkrans, waarmede sinds
PETRARCA'S kroning zoo menig Renaissance-poëet versierd werd, kwam volgens
VAN DER NOOT'S bewonderaars ook hem toe. Wij vinden dan ook een paar gedichten
op den hem aangeboden mirtenkrans en op zijne portretten zien wij hem dien krans
om den hoed dragen. Hij zelf spiegelde zich een grooten blijvenden roem voor. En
hoe snel is hij vergeten! Wanneer men hem in de Ode aan MARCUS VAN WONSEL
hoort zeggen:
Soo dat ick, snydende myn eere
Diep in der Famen tempel sterck,
Bekendt sal zijn, tot allen keere
Over 't gants' eerdtrijck, deur mijn werck

en die bewering hoort staven met een opsomming van allerlei Europeesche landen
en rijken, waar hij door zijn ‘schoon werken hoogh gheacht’ zal worden, ja zelfs ‘d'
Indiaensche landen claer’ daarbij hoort voegen, dan is men geneigd met zijn jongsten
levensbeschrijver instemmend te zeggen: ‘die signoor had wel veel van een
Gascogner.’
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Inderdaad, hier is de Spaansche Brabander reeds aan het woord. Maar de scherpe
tegenstelling tusschen de hooge bewondering van een deel zijner tijdgenooten en het
snel vergeten worden na zijn dood gebiedt ons voorzichtigheid bij het samenvatten
van ons oordeel. Dergelijk verloop van dichterroem is een verschijnsel dat zich in
de literatuurgeschiedenis niet zelden vertoont; ik wijs slechts op OPITZ en LYLY, op
MALHERBE en MARINO, om van latere tijden te zwijgen. Indien een dichter door een
deel zijner tijdgenooten zoo hoog wordt gesteld, dan eischt hij reeds daardoor de
aandacht van den geschiedschrijver. Dat hij na korter of langer tijd geheel vergeten
is, moet zwaar wegen in de schaal van ons oordeel, doch mag niet overwegen.
Wat ons bij een overzicht van VAN DER NOOT'S poëzie treft, is vooral: hare
ongelijkmatigheid en, waar zij op haar best is, haar nieuw vormenschoon, gepaard
aan hare overigens geringe oorspronkelijkheid. Er is onder zijne niet zoo heel
omvangrijke dichterlijke nalatenschap veel rijmelarij en daaronder vrij wat
broodpoëzie. Doch niet vooral naar zijn zwakste werk mag een dichter beoordeeld
worden, billijke critiek zal het oog richten vooral op het beste in een kunstenaar, al
verliest zij zijn overig werk niet uit het gezicht. Over het nieuwe vormenschoon
zullen wij spreken in verband met de vraag naar de oorspronkelijkheid, die hier het
eerst aan de orde wordt gesteld.
Zonder hier verder te treden in dat ingewikkeld vraagstuk, mogen wij, erkennend
dat oorspronkelijkheid niet de sterkste zijde is der Renaissance-poëten, toch beweren,
dat VAN DER NOOT'S oorspronkelijkheid geringer is dan die van menig dichter van
beteekenis uit dien tijd. Ja, ook RONSARD en de overige dichters der Pléiade volgden
na; doch dàt navolgen was niet in hoofdzaak vertalen, maar een pogen om de kunst
der Ouden te evenaren in de eigen taal; om het eigen, zoo
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gansch van dat der Ouden verschillend, leven te verwerken tot poëzie welke die der
Ouden moest op zijde streven. VAN DER NOOT volgt niet de Ouden na, doch de
moderne dichters die de Ouden hadden nagevolgd. Aan de Oudheid en hare kunst
had hij weinig te danken: een paar beelden, mythologische herinneringen,
gezaghebbende namen; een bewerking van Exegi monumentum en Impavidum ferient
ruinae - juist die ode en die verzen! Overigens zijn het vooral PETRARCA en de
dichters der Pléiade die hij volgt. Ook zoo had hij bij meer zelfstandigheid vrij wat
oorspronkelijk moois kunnen scheppen. Dat is echter niet het geval.
Om van PETRARCA te zwijgen, vinden wij bij RONSARD, naast het nagevolgde,
veel oorspronkelijke of zoo goed als oorspronkelijke poëzie, die ook nu nog genoten
kan worden door elk lezer van eenigszins ontwikkelden smaak: sommige sonnetten
uit Les Amours als ‘Que dites-vous, que faites-vous, mignonne?’, ‘Mignonne,
levez-vous, vous estes paresseuse, ‘Mignonne, allons voir si la rose’; chansons als;
‘Quand j'estois libre, ains que l'amour cruelle’ en ‘Quand ce beau printemps je voy’,
om slechts deze te noemen. Welk een levendig en fijn natuurgevoel zien wij in
stukken als ‘A la forest de Gastine’, ‘A la fontaine Bellerie’ zijne gedichten op den
nachtegaal en den leeuwrik, in een bevallig liedje als ‘Bel aubespin verdissant’, en
de apostrophe ‘Contre les Bucherons de la forest de Gastine’. De bevallige melancolie
van een sonnet als ‘Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle’, van menige
elegie, van het gedicht ‘Ma douce jouvence est passée’, de natuurlijke vroolijkheid
van stukjes als ‘Une jeune pucelette’ zullen ook nu nog door menig lezer bewonderd
of genoten worden. Bij VAN DER NOOT kan men mooie oorspronkelijke of zoo goed
als oorspronkelijke stukken maar hoogst zelden aanwijzen; verreweg de meeste zijner
beste stukken zijn vertaald.
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Onder die vertaalde stukken is mooi of verdienstelijk werk Ik wijs op sonnetten als
de volgende:
En ist de liefde niet, wat ist dan dat my quelt?
En ist de liefde oock, wat mach de liefde wesen?
Is sy soet ende goet, hoe valt sy hert in desen?
Is sy quaet, hoe is dan soo suete huer ghewelt?
enz.
Int lest sach ick int gras tusschen de bloemen
Peysende gaen een alsoo schoonen vrouwe
enz.
Dan ben ick een half Godt, wanneer ick ben geseten
enz.

Doch niet zelden zijn zijne sonnetten of liederen maar zwak vertaald, worden wij
gehinderd door stoplappen of door verzen en vershelften leeg van zin, door een val
van hoog op laag. Treft ons het rhythme van een strofe door hare bevalligheid of
schoonheid, dan blijven de schoonheid of bevalligheid der woorden vaak beneden
die der melodie.
Van de Olympiade erkent VAN DER NOOT'S jongste levensbeschrijver: ‘de
samenstelling van het geheel is levenloos, zonder begrip van poëtischen bouw. De
gang van het verhaal, de opeenvolging der allegorieën, is verward, onduidelijk,
beantwoordt geenszins aan eene dichterlijke noodzakelijkheid.’ Daarmede is het
gedicht natuurlijk niet veroordeeld. Ook op den bouw en de vinding der Faerie
Queene kunnen allerlei aanmerkingen gemaakt worden. Wat bekommeren wij ons
daarom, waar in dat gedicht poëzie van zoo groote schoonheid en krachtig beeldend
vermogen te genieten en te bewonderen valt? Zulke schoonheid vinden zijne
hedendaagsche bewonderaars ook in de
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Olympiade; ‘de mooiheid van dit vers is als die van VONDEL'S Geboortklok’, zegt
een hunner. Ook hier kan ik deze hooggestemde bewondering niet deelen. Waardeeren
kan ik een breeden zwaai van aanhef, een enkel verdienstelijk stukje hier en daar,
een goed of mooi vertaald sonnet - maar overigens heerschen hier voor mij verveling
en dorheid, dichterlijk onvermogen en mislukt streven naar hoogheid en grootschheid.
Wie VAN DER NOOT'S poëzie stelt tegenover de ‘sukkelachtige Vlaamsche poëzie’
vóór hem, die ‘vormlooze leegheid der Rederijkers’ (VERMEYLEN), die sluit de oogen
voor onze heerlijke liederpoëzie van de 15de en de eerste helft der 16de eeuw, voor
de overige lyriek dier tijden die zooveel schoons of goeds heeft en in
oorspronkelijkheid VAN DER NOOT'S werk ver te boven gaat. Met tegenstellingen,
in hare onjuistheid zóó onbillijk, schiet men zijn doel voorbij.
Er is in VAN DER NOOT'S werk overigens genoeg, waarvoor wij hem dankbaar
hebben te zijn. ‘Wat JAN VAN DER NOOT in de Nederlandsche letterkunde poogde,
is een trouwe weerschijn der Pléiade-beweging’ (VERMEYLEN) - met die woorden
is zijne plaats in de geschiedenis onzer literatuur bondig en juist aangewezen. Doch
ook als weerglans van anderer licht is zijn werk verdienstelijk. Soms vinden wij in
zijne poëzie, vertaald of niet, gevoelens en gedachten, stemmingen, beelden of
vergelijkingen, wendingen of samenvoegingen, zooals men ze in de literatuur vóór
hem niet vindt, gepaard met een tot nog toe niet gehoorde versmuziek. Men hoore,
b.v. een couplet als dit uit de naar RONSARD bewerkte Ode aan Olympia:
Schoon Jonghvrou, teerder vele
Dan eenigh rooscnop versch en root,
Di de rosier, als d' ele,
Voordt brengt t' smorgens eer d'licht wordt groot,
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Di in des daeghs verhooghen
Veur allen menschen ooghen
T' gants ciraet van den Hove
Wordt theuren love.

of dit andere:
De sute Winden sweven
Daer altydt medt een suet gheluydt,
En de Lauriren gheven
Bequame schaduwen op t'cruydt:
De bloemkens suet van gheure
Houden daer t'elcmans keure,
Vol heunighs, sonder sterven,
Heur versche verven.

of dit sonnet, evenzoo ontleend aan RONSARD:
Dan ben ick een half Godt, wanneer ick ben geseten
By mijn Meestersse goedt en daer so med gemake
Heur goey maniren sie en hoore heur sute ut-sprake,
Die dan ook altemedt gebroken en vergheten
Wordt met een suet gelach oft suchten, quaet om weten*).
In heur schoon oghen suet, daer ic altijdt na hake,
Mercke ick de liefde reyn, die maect dat ick dus blake,
Die my even gedicht deurwondt na sijn vermeten.
'K en ben mijns sins gheen heer', wanneer ick heb ghesoghen
Het bitter suet verghift ut heur sute bruyn ooghen,
Dwelc my betoovert heeft en houdt even ghedichte.
Ic ontfang meerder vreugt med heur oogen t' aenscouwen
Dan deur slaep, spyse oft dranc, om d' lichaem t' onderhouwen,
Soo wel behaghen my heur deught en eerbaer wesen.
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Hier is een fijnheid van gevoel en van waarneming, een bevalligheid van voorstelling,
iets edels en hoogs, zooals wij het in onze vroegere literatuur wel eens hebben
aangetroffen, doch niet in zoo wel daarbij passenden bevalligen vorm als in de ode,
noch met zoo beheerschte kracht gehouwen tot symmetrische schoonheid als in het
sonnet. VAN DER NOOT'S sonnetten behooren tot de oudste in onze literatuur. In allen
gevalle hebben onze voorvaderen dien dichtvorm in zijne kracht en schoonheid mede
door hem leeren kennen.
Mede door hem ook den alexandrijn met zijne afwisseling van staande en slepende
rijmen, die hij zelf weer vooral door RONSARD had leeren kennen. Evenals RONSARD
in de Fransche, heeft VAN DER NOOT in onze taal vele lyrische vormen voor het eerst
gebruikt. Dat alles, in vereeniging met de zuiverheid zijner taal, zijn streven naar
verheffing, den verborgen zin zijner Olympiade, zijne in strophen, anti-strophen en
epoden - hoe willekeurig dan ook - verdeelde oden, heeft een deel zijner tijdgenooten
overweldigd. De verbazend hooge dunk dien hij van zijn eigen talent had, zal
suggereerend in dezelfde richting gewerkt hebben. Opmerkelijk is zeker dat, behalve
LUCAS DE HEERE, onder VAN DER NOOT'S vurigste bewonderaars geen enkel auteur
of letterkundige van eenigen naam gevonden wordt. De auteurs van naam uit de
tweede helft der 16de eeuw, die de werken der Italianen en Franschen en bovendien
de klassieke auteurs zelf konden genieten en bewonderen, zijn blijkbaar minder onder
den indruk van VAN DER NOOT'S werk dan de overigens onbekende Antwerpenaars
uit zijne omgeving. Dat MARNIX over VAN DER NOOT zwijgt, de felle Kalvinist die
Antwerpen tegen de Spanjaarden verdedigde terwijl Jonker JAN koning Philips
verheerlijkte, zou verklaard kunnen worden uit politieken afkeer.
Doch waarom zwijgen JAN VAN HOUT en DOUZA; waarom
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VAN MANDER, COORNHERT, SPIEGHEL en ROEMER VISSCHER? Er was toch in Het
Bosken en Het Theatre heel wal dat hen kon behagen om vorm en inhoud. Alleen in
den Nederduitschen Helikon, een bundel uit den aanvang der 17de eeuw, en in de
werken van den vroeger genoemden WILLEM DE GORTER, vinden wij VAN DER NOOT
vermeld; doch uit niets blijkt, dat men hem bijzonder hoog stelt. Ook de groote
dichters der 17de eeuw, die over zijn tijdgenooten met lof spreken, bewaren een diep
stilzwijgen over hem. Er was zooveel, ook in kunst en literatuur, dat hun geest
vervulde, dat het werk van dezen voorganger op den achtergrond raakte. Heeft men
zijne werken misschien al eens in handen gekregen, dan zal het talrijke
minderwaardige het betere hebben overschaduwd of verborgen gehouden.
De wetenschap en de kunst van lateren tijd hebben deze onbillijkheid tegenover
VAN DER NOOT hersteld en aan zijn persoon en zijn werk in de geschiedenis onzer
letterkunde de plaats gegeven die hun toekomt. In het godsdienstige en staatkundige
is hij een weifelaar geweest; zijn karakter boezemt ons niet de minste achting in; van
het verhoogd nationaliteitsgevoel is noch in zijn leven noch in zijn werk iets te
bespeuren: hij was te zeer vervuld met zich zelf, dan dat de grootsche strijd van een
worstelend volk blijvenden indruk op hem kon maken; voor taal-eenheid heeft hij
geen oog: zijn blik blijft beperkt tot den engen horizon van de ‘Brabantsche sprake
soet.’
Ondanks dat alles heeft hij recht op een plaats in de geschiedenis onzer letterkunde
als een van de wegbereiders der Renaissance, als een middelaar tusschen de nieuwe
uit-heemsche kunst en het Nederlandsch publiek van dien tijd, als een der eersten
die de oogen zijner landgenooten heeft geopend voor de schoonheid eener nieuwe
poëzie3).

Eindnoten:
2) Ik vond dat feit vermeld in De Navorscher van 1879, p. 206.
3) De hier gegeven beschouwing van het leven en de werken van JAN VAN DER NOOT berust ten
deele op mijne Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw II, 245-262. Die beschouwing heeft zich
echter gewijzigd door twee later verschenen werken. VERWEY gaf in 1895 Gedichten van Jonker
Jan van der Noot met inleiding en aanteekeningen; AUG. VERMEYLEN verwierf in 1899 den
doctorsgraad met een proefschrift over Leven en Werken van Jonker Jan van der Noot. Aan die
beide boeken heb ik verplichtingen.
Het is een verdienste van VERWEY, dat hij VAN DER NOOT'S werk voor het eerst in zijn geheel
heeft overzien; ook dat hij VAN DER NOOT'S beteekenis als dichter beter heeft doen uitkomen.
Het is mij met VAN DER NOOT gegaan min of meer als met VAN MANDER. Toen ik tusschen
1885-'89 de eerste poging deed om de nog nooit in haar geheel onderzochte massa's van de
Nederlandsche literatuur der 15de en 16de eeuw te schiften en scheiden, te ordenen en
rangschikken, te verwerken en bewerken als bouwstoffen voor de geschiedenis onzer letterkunde,
moest ik zooveel en zooveel minderwaardigs doorlezen, dat bij dichters die ook veel rijmelarij
hebben geleverd, het betere wel eens verzonk onder het minder goede of slechte. Door VERWEY'S
Bloemlezing, waarin wij dan nu het beste van VAN DER NOOT bijeenvinden, heeft mijne
beschouwing zich eenigermate gewijzigd.
VERMEYLEN heeft ons omtrent het leven en de werken van VAN DER NOOT veel, en daaronder
gewichtig, nieuws medegedeeld. Het samenstel en de bouw van zijn boek hebben zelfs geleden
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onder die veelheid; doch als bouwstof bevat zijn boek veel dat van hooge waarde is en waarvan
door mij dankbaar gebruik is gemaakt.
VAN DER NOOT voorstellen als ‘den grondlegger onzer klassieke letterkunde’ zooals VERMEYLEN
en VERWEY doen, is in strijd met de feiten en de waarheid. VERMEYLEN zegt elders (p. 135)
dat men ‘niet uitsluitend van één der Renaissance-dichters moet uitgaan’. Ongetwijfeld is dat
het juiste standpunt. Doch waarom dat dan niet ingenomen? Over beide boeken zou ik meer te
zeggen hebben, doch daarvoor is hier geen plaats.
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Zuidnederlanders in Noord-Nederland.
Marnix. Van Mander.
Reeds meer dan eens hebben wij gewezen op den aanhoudenden stroom van
Zuidnederlanders, die gedurende de troebelen zich kwamen vestigen in de veiliger
Noordelijke gewesten. Onder die duizenden merken wij mannen op van allen stand
en beroep. De kleine burgerij, de neringdoenden en handwerkslieden waren misschien
het talrijkst, doch wij zien naast hen toch ook edelen als DAMIAEN VAN HAREN en
de gebroeders BOYSOT, aanzienlijke mannen als CORNELIS AERSSENS, later griffier
der Staten-Generaal; geleerden als SARAVIA, GOMARUS, THYSIUS, POLYANDER,
HEYNSIUS, GEULINCX, LIPSIUS, DODONAEUS; een koopman als DE MOUCHERON,
een zeevaarder als LEMAIRE, voorts de geschiedkundigen VAN METEREN en
BOXHORN, den geograaf Ds. PLANCIUS, den wiskundige SIMON STEVIN - om slechts
eenige der voornaamsten te noemen.
Dat velen dezer uitwijkelingen de kunst der rhetorycke liefhadden, blijkt wel uit
het feit dat wij in onderscheidene steden: Amsterdam, Haarlem, Leiden, Gouda,
Zuidnederlanders nieuwe Kamers van Rhetorycke zien oprichten. Een van die
rhetoryckers was de schilder CAREL VAN MANDER, over wien wij straks zullen
handelen. Buiten de kringen dier rhetoryckers stond de uitgeweken Zuidnederlandsche
edelman PHILIPS VAN MARNIX.

Philips van Marnix (1538-1598).
In die afwezigheid van gemeenschap met de rhetorijckers toont deze Brusselsche
edelman overeenkomst met den Ant-
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werpschen jonker, wiens leven en werken wij hiervoor hebben geschetst; doch
overigens - welk een tegenstelling tusschen den karakterloozen eerzuchtige die van
het Kalvinisme een stijgbeugel hoopte te maken en den krachtigen Christen-staatsman
en strijder, wien het Kalvinisme levensadem was!
Wat MARNIX van de overige dichters en prozaschrijvers onderscheidt, is in de
eerste plaats zijn afkomst. Tegenover dat achttal, die - evenals bijna alle auteurs van
vroegeren tijd - van ouder tot ouder Nederlanders waren, verpersoonlijkt de Heer
van Sint Aldegonde de betrekking tusschen de Nederlanders en de Romaansche
volken, die wij in de 16de eeuw zoo levendig zagen worden. Zijn grootvader, een
Savooisch edelman, komt met Margaretha van Parma naar Brussel; door zijne moeder,
een Bourgondische edelvrouw, is hij eveneens verwant met het Fransche volk. Het
gewichtigste deel zijner opleiding ontvangt hij te Genève. Wat wonder dat men
bezwaarlijk kan zeggen of het Nederlandsch dan wel het Fransch zijne moedertaal
moet heeten, daar hij beide talen met gelijk meesterschap hanteert. Het bevreemdt
ons niet te zien, dat hij brieven schrijft in het Italiaansch en het Spaansch; noch dat
zijne bibliotheek tal van Spaansche, Italiaansche en Fransche auteurs bevat. Behalve
deze werken zien wij in die bibliotheek bijna de gansche klassieke literatuur en
daarnaast tal van werken in onderscheiden talen over allerlei wetenschappen en
kunsten tot de versterkingskunst toe. Kenmerkt die ruime belangstelling in de
algemeen-menschelijke ontwikkeling hem als een zoon der Renaissance, niet minder
vertoont hij zich onder den invloed dier beweging in zijn merkwaardige verhandeling
over de opvoeding. Het was in den geest der aristocratische Renaissance, dat MARNIX
in dat werkje het oog richtte op zonen van vorsten en edelen; doch desniettegenstaande
geeft hij tal
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van wenken en voorschriften voor de opvoeding van kinderen uit alle standen.
Alle wetenschap, levenservaring, belangstelling, alle zielskrachten en
geestvermogens zijn bij MARNIX ondergeschikt aan zijn geloof. Van dat geloof, kern
van zijn wezen, gaat de kracht uit, die zijn streven richt, zijn leven beheerscht. Niet
dadelijk is hij dat geloof deelachtig geworden. Wij zien hem eerst te Leuven, waar
ERASMUS' vijanden, de ‘magistri nostri’ althans onder de theologen zich nog
handhaafden en ook dezen student inwijdden in de ouderwetsche theologie en
dialectiek. Van Leuven gaat de twintigjarige met zijn ouderen broeder THOULOUZE
naar Genève, waar zij door KALVIJN en BEZA worden gevormd tot vurige voorstanders
van het Kalvinisme. Een reis naar Italië voltooit hunne opvoeding. Omstreeks 1561
zijn zij in het land terug.
Tijdens hun afwezigheid was koning Filips gekomen en gegaan. De aanhangers
der nieuwe leer en de tegenstanders van Granvelle hoopten nog op gewetensvrijheid
en zelfbestuur, maar de vervolging om den geloove bleef voortduren. De Calvinisten
groeiden in aantal en macht. Er broeide iets. Niet lang na MARNIX' terugkomst
verscheen een vlugschrift van een Fransch geestelijke, GENTIAN HERVET, om de van
het R.-K. geloof afgedwaalden tot de Roomsche kerk terug te brengen. Die Sendbrief,
ook in het Vlaamsch vertaald, zal MARNIX wel spoedig onder de oogen zijn gekomen
en een vonk hebben geworpen in het versch Kalvinistisch kruit. Doch indien de
uitbarsting reeds nu heeft plaats gehad, dan geschiedde het binnen de muren.
Misschien heeft dat vlugschrift den jongen ijveraar gebracht tot het verzamelen van
de bouwstoffen die hij hoopte te verwerken tot een weerlegging. In allen gevalle
hooren wij in de eerste jaren na zijn terugkeer niets van hem; blijkbaar bereidt hij
zich voor op de dingen die komen zullen.
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Het jaar 1566 ziet den acht-en-twintigjarige voor het eerst in het openbaar optreden:
met zijn broeder THOULOUZE sluit hij zich aan bij het Verbond der Edelen. Dan komt
de beeldenstorm en maakt zijne pen gaande. Een Lutheraan betoogt, dat ‘het afwerpen
der beelden niemande dan der hoogher overheit gheoorloft en zij’; dien handschoen
raapt de jonge Kalvinist op: in hetzelfde jaar 1566 verschijnt zijn verweerschrift Van
de beelden afgheworpen in de Nederlanden.
Wij zien hier al vrij wat van de eigenschappen die MARNIX als mensch en auteur
zullen blijven kenmerken. Hier zijn reeds zijne groote kennis van den bijbel ende
theologie; zijn strenge dialectiek, welker scherpte verzacht wordt door zijn luim; de
geleerdheid waar van tijd tot tijd een lach doorheen klinkt. Hier ook dat gevoel van
verzekerdheid tegenover dezen ‘stercken bewijser’, zooals hij zijn tegenstander met
spottende toespeling op den titel van diens vlugschrift telkens noemt, zich openbarend
o.a. in een goedmoedig ‘maer wy en willen hem soo straf niet toe’. Doch naast aanval
en verweer hier ook reeds de warmte van eigen overtuiging, waar hij, de beeldstormers
meer verontschuldigend dan verdedigend, zegt: ‘want sy noyt ghedacht en hebben
de overheyt te verachten, maer alleenelijck door eenen onbedwonghen ende vyerighen
ijver alle menschen te kennen te geven, hoe hertelijck dat hun leet was alle die
afgoderije, die sij soo menighe jaren met groote lasteringhe ende verachtinghe des
naems Gods ghedreven hadden’1).
Het bleek alras dat deze storm, wel verre van de lucht gezuiverd te hebben, de
voorbode was van zwaardere. Men wist, dat de Koning diep verontwaardigd was,
de Regeering wapende zich, in sommige steden trad men met grooter strengheid
tegen de Calvinisten op, de verbonden edelen raakten verdeeld, Oranje weifelde en
hield zich op den achtergrond. Onder den
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indruk van het naderend onweer, doet MARNIX een poging om de onheildreigende
krachten af te leiden. Hij geeft in zijne andere moedertaal een vlugschrift uit, getiteld
Vraye Narration et Apologie des choses passées au Pays-Bas en l'an 1566. Imprimé
en l'an 1567. Wij vinden hier een sober verhaal van de gebeurtenissen en een ernstige
uiteenzetting van den toestand, zooals een overtuigd Kalvinist ze destijds zag, waarin
met bewustheid alles is vermeden wat naar kunst zweemt: ‘sans aucun fard ou couleur
de Rhétorique’. Met nadruk wordt verklaard, dat men bereid is tot gehoorzaamheid
aan den Koning en toewijding aan zijn dienst; dat gewetensvrijheid het eenige is dat
verlangd wordt. Alle vorsten, prinsen en volken worden ten slotte door den auteur
opgeroepen om te getuigen, dat de Nederlanders er nooit aan gedacht hebben rebellen
te worden. Zijn Koning wil ook deze auteur eeren; doch achter en boven die
wereldlijke Majesteit ziet hij, evenals de dichter van het Wilhelmus: ‘God den Heere,
de hoochste Majesteit’ wien een oprecht Christen meerdere gehoorzaamheid schuldig
is. Welk een verzekerdheid en weerstandsvermogen spreken uit de woorden: ‘Car
de penser exterminer ceste Religion hors des coeurs des hommes, tant qu'il en restera
un seul au monde, est autant comme si on vouloit enclorre*) le vent ou l'Esprit de
*)
Dieu en son poing.’
sluiten.
De gedachte aan verzet is nog op den achtergrond, doch zij is er; zij is er, gepaard
aan het besef van het hachelijke van een strijd. Dat besef doet den auteur echter niet
versagen: ‘Et certes quand ainsi seroit (que Dieu ne vueille) que le Pays voulust faire
resistance, il est bien vray semblable que la puissance du Roy surpasseroit de beaucoup
la force de ses subjects; mais si y auroit-il grand hazard’2).
Met mannen die zóó spraken, moest men oppassen. Onderdanen, zóó loyaal doch
tevens zóó onverzettelijk, moest een
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vorst liever pogen te winnen door zachtheid dan door geweld te overwinnen. Koning
Filips geloofde het niet, doch zou het ervaren. Reeds was de strijd met de wapenen
begonnen; bij Austruweel was THOULOUZE gevallen. Al heeft MARNIX de wraak
zeker aan God bevolen, het verlies van zijn broeder kan hem niet zachter gestemd
hebben tegenover Spanje en Rome. Zelf zou hij binnen kort in den openlijken strijd
betrokken worden. Alva kwam. De beide bovengenoemde geschriften van MARNIX
- niemand twijfelt aan zijn auteurschap - waren zonder zijn naam verschenen; doch
zij vertoonden een sterken familietrek, misschien was hun auteur niet onbekend. In
allen gevalle had hij deel genomen aan het Verbond der Edelen, hij was de broeder
van THOULOUZE, in Breda had hij zijne woning voor Calvinistische predikanten
opengezet - redenen genoeg voor den erkenden Calvinist om bij Alva's komst uit te
wijken. Een vonnis van eeuwige verbanning en verbeurdverklaring van goederen
bewees de juistheid van zijn inzicht.
Dat vonnis maakt MARNIX, tot nu toe slechts tegenstander van Rome, tegenstander
ook van Spanje. Van nu af sluit hij zich aan bij de partij van den opstand en bij den
Prins met wien hij misschien reeds vóór zijne ballingschap in aanraking was gekomen.
Was hij tegenwoordig bij den inval des Prinsen in het Zuiden dezer landen? Het zou
wel strooken met de voorstelling van MARNIX als dichter van het Wilhelmus, dat
afkomstig schijnt van een deelnemer aan dien krijgstocht. Wij weten dat deze eerste
onderneming van den Prins mislukt is. Het Wilhelmus van Nassouwen kwam
vertroosten en bemoedigen wie in Oranje een verlosser zagen van de Spaansche
tirannie. Was MARNIX de dichter? Wij hebben daaromtrent geen zekerheid. Wel
weten wij, dat hij niet lang daarna begonnen is met het samenstellen van een geschrift,
dat gevaarlijker zou blijken voor de zaak van Rome en Spanje dan de krijgstocht van
Oranje.
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Dat geschrift, De Biënkorf der H. Roomsche Kercke, volgens de opdracht aan bisschop
SONNIUS voltooid in het jaar 1569, is een van de belangrijkste der gansche
zestiend'eeuwsche letterkunde en heeft een invloed geoefend in ons land en daarbuiten,
die misschien slechts door dien van Laus Stultitiae en Colloquia overtroffen wordt.
Die invloed laat zich wel verklaren. Immers, de inhoud van dit boek is het vraagstuk
van dien tijd: de grootsche worsteling tusschen twee levens- en wereldbeschouwingen,
Roomsch-Katholicisme en Protestantisme. Die worsteling hebben wij reeds in zoo
menig geschrift van die dagen aangetroffen; doch hier is zij uitgebreid tot een strijd
over de gansche gevechtslijn, gevoerd met een felheid en een kracht, zooals wij die
tot nog toe in geen ander werk hebben aangetroffen.
Voorgevend eene toelichting te willen schrijven op HERVET'S Sendbrief, waarin
‘veel stucken twijfelachtich ende sommighe seer duyster, sommighe oock wat
plompachtich gestelt’ waren, dichtte MARNIX zijn Biënkorf. HERVET had zijn geschrift
in zes deelen verdeeld; zijn bestrijder volgt hem op den voet, weerleggend of
betoogend, verdedigend of aanvallend, met vroolijken spot of smadelijken schimp,
in parodie of karikatuur, telkens uit zijn rol vallend, niet zelden ook sprekend uit
eigen diepe geloofsovertuiging. In dien geest worden door MARNIX het wezen der
Heilige Roomsche kerk, haar macht en haar autoriteit uiteengezet; als gevolg daarvan
besloten, dat Lutheranen en Hugenooten voor geen geloovigen gehouden, doch als
ketters verbrand moeten worden. De wijze, waarop men den Bijbel moet verstaan
en uitleggen, wordt uitvoerig besproken; alle punten der Roomsch-Katholieke leer
uit de H. Schrift bewezen. De oorbiecht, de sacramenten van het huwelijk, het vormsel
en het oliesel, de beeldendienst, de vereering van heiligen en van het H. Sacrament
worden achtereenvolgens behandeld.
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Daarna wordt betoogd, dat de ketters niet anders zoeken dan vleeschelijke vrijheid;
dat zij alle gebeden, vasten en onthouding haten; dat de Hugenootsche predikanten
onzedelijk en dom, de pausen en de R.-K. geestelijken heiligen zijn. Alles wordt
besloten door een uitgewerkte vergelijking tusschen de Roomsch-Katholieke kerk
en een bijenkorf.
Men begrijpt licht, dat hier voor een Kalvinist overvloedige gelegenheid was om
de R.-K. kerk, hare leer, haar dienst en hare dienaren in een ongunstig licht te stellen,
te beschuldigen en afbreuk te doen, te bespotten en te beschimpen. MARNIX heeft
van die gelegenheid rijkelijk gebruik gemaakt. Vooreerst om af te rekenen met de
ouderwetsche Roomsch-Katholieke theologen, wier leer en methode hij te Leuven
had leeren kennen; de ‘magistri nostri’ over wie reeds ERASMUS en de schrijvers der
Epistolae obscurorum virorum zich hadden vroolijk gemaakt, onder wie ook aan
bisschop SONNIUS in de opdracht van den Biënkorf een plaatsje was gegeven, en aan
wie MARNIX den schuilnaam Rabbotenu had ontleend. Steeds er op uit, punten van
overeenkomst aan te wijzen tusschen het Roomsch-Katholicisme en het geminacht
Jodendom, had MARNIX vóór dien Joodsch-klinkenden geslachtsnaam van den
‘Licentiaet in de Pauselicke Rechten’ dien hij als auteur van het boek voorstelde,
den toenaam Isaäc gevoegd, met toespeling op de verklaring van dien naam als
‘lachverwekker.’ Reeds op de keerzijde van het titelblad las men:
Leser, Leest dit met vlijt: Hier sult ghy sien end mercken
De wijsheyt end tverstant van de Lovensche Klercken.

Ook in het boek zelf wordt wel eens gewag van hen gemaakt, zoo b.v. waar sprake
is van ‘Petrus ofte Joannes die maer slechte visschers en waren ende hadden noyt
inde loflicke
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universiteyt van Leuven ter scholen gelegen.’ Doch het waren natuurlijk niet juist
de Leuvensche geleerden op wie MARNIX het geladen had, al dacht hij begrijpelijker
wijze het eerst aan hen. De Leuvenaars waren slechts vertegenwoordigers van de
gansche Roomsch-Katholieke geestelijkheid en de kerk die zij dienden. Die kerk en
die geestelijkheid - dat was de vijand voor dezen kampvechter der nieuwe leer.
Liefst bestrijdt hij de Roomsche kerk met hare eigen wapenen. Door zijne groote
geleerdheid en scherpzinnigheid weet hij uit de schriften der Kerkvaders juist zulke
stellingen en uitspraken aan te halen, die de kerk in een ongunstig licht stellen. Hij
toont uit AUGUSTINUS, TERTULLIANUS en anderen aan, dat de leer der
transsubstantiatie verkeerd wordt opgevat, dat het avondmaal in twee vormen moet
worden toegediend; hij doet GREGORIUS VAN NAZIANZ getuigen, dat er nooit iets
goeds van een concilie gekomen is. Met onverbiddelijke logica zet hij uiteen, hoeveel
willekeur er heerscht in het vaststellen der leerstukken en in de handelwijze der kerk,
in het beurtelings aanwenden van hare verschillende methodes van exegese: de
expositio literalis, moralis enz; hoe ten slotte ‘de nutticheit ende het profijt der
Roomscher kercke is de eenighe reghel ende richtsnoer van alle Schriften, Decreten
ende Conciliën.’ De scholastieke dialectiek navolgend of nabootsend, weet hij den
lezer een beeld van haar te geven, doch een beeld dat hem met weêrzin vervult. Een
geleerde etymologie behandelend in den trant der ‘magistri nostri’, wekt hij
wantrouwen tegen hunne kennis. Poenitentia - zegt HERVET - komt van punire; het
is dus iets ‘waermede de mensche straft ende pijnicht het quaet, dat hy ghedaen
heeft.’ Wel zeggen de ketters, dat dit een domme leugen is, dat poenitentia afkomt
van poenitere en niets anders beteekent dan berouw, maar wij antwoorden daarop:
‘dat onse Lieve moeder de H. Kercke met het nieuwe
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ketters latijn niet te doen en heeft; sy heeft een latijn op hare eyghen hant, het welcke
ghenoemt wort Monincks latijn of keuken latijn, van het welcke een Spaenschen
Cappelaen des keysers Caroli des vijfden binnen de stadt van Augsborch tot eenen
Duytsche seyde: Latinum nostrum non est sicut vostrum (onse latijn en is niet als
uwe latijn) ende daerom ist ons ghenoech, dat poenitentia op onse latijn alsulcks
beduyden wil ende het moet daerby blijven, al soude craey gheen voghel zijn.’
Nu eens houdt hij zich dom; zoo lezen wij in een passage over het gezag der kerk:
‘Maer nu zijnder sommige plompe menschen, welcke siende dat de kercke boven de
Schrift is .... so meynen sy nochtans dat men hare macht ende authoriteyt soude
moghen met den Conciliën omtuynen ende bepalen’; daarna neemt MARNIX de rol
van verdediger der kerk op zich en antwoordt smalend: ‘Ba ja doch, dese lieden
comen seker wel by, sy hadden beter thuys ghebleven: Want siet, soo alle de Propheten
ende Apostelen ende oock alle oude Vaders te samen, Ja oock Christus Jesus de Sone
ende de waerheyt Gods selve niet en hebben connen de H. kercke snoeren noch
binden, dat sy op haer schrijven ende op haer leeringe soude enckelick comen te
staen: Hoe na meynt dit volck dat de Conciliën meerder macht sullen hebben om
haer in hare perck ende palen te dwinghen?’
Dan eens trekt hij een stelling tot het uiterste door, om hare ongerijmdheid te doen
zien: ‘Ja Godt en can gheen Godt wesen, ten sy dat het de heylige Roomsche Kercke,
dat is te segghen den H. Paus van Roomen met zijne Bisschoppen ende Prelaten also
ghelieft.’
Nergens is in dit boek eenige waardeering van de R.-K. kerk te bespeuren. Ook
de schoone kerkliederen worden aangehaald alleen om ze als wapenen te gebruiken.
Na een lied, dat
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handelt over de was waaruit de gewijde kaarsen gemaakt worden, lezen wij:
‘Ghesellen, wat is dat voor stercke mostaert!’ Met de ceremoniën der mis drijft
MARNIX den spot. Het omhullen der beelden tijdens de vasten wekt zijn lachlust:
‘Want de heele vasten door, so kijcken hare beelden achter een blauwe huycke*) en
daer spelen sy: Pijpt oft ick en soecke u niet’*) teghen dat Paschen aencoemt ende *)iemand een blauwe huyck
aenhangen beteekende nog
dan comen de Papen die spelen voort: ‘Coppen, coemt ut den hoecke.’
Opmerkelijk is hoe MARNIX' hartstochtelijke haat tegen de Roomsche kerk en bovendien: iemand
misleiden.
de vurige drift van zijn eigen geloof hem telkens de zelfbeheersching doen
*)
ontleendaan het
verliezen, die noodig was om de rol van HERVET'S quasi-medestander te blijven verstoppertje-spel.
vervullen. Reeds in den aanvang noemt hij, bij vergissing, PETRUS WALDUS: ‘een
dapper man ende eerlijc Borgher’. Vaker echter blijkt dat gemis aan zelfbeheersching
in rechtstreeksche aanvallen op de kerk of de geestelijkheid. In een opsomming van
kerkgewaden, kerkgerei en kerkplechtigheden voegt hij een paar smadelijke woorden:
‘casuyfelen, manipelen, choorrocken, mijters, staven, ghecxkovelen, schellen ende
bellen, peyskussen*), doode beenderen lecken, het sacramentshuysken omdraghen’
*)
enz. Hij spreekt van de ‘theologanten oft bacchanten van Loven’, noemt eene
het kussen van een ‘peys’
(ivoren
of houten blaadje,
bewering der kerk, ‘also waer als het heylighe Evangelie van den spinrock’, zegt
door
middel
waarvan de
dat de kerk de H. Schrift tot een weerhaan maakt die met alle winden waait, een
vredekus aan de gemeente
wassen neus dien men naar alle kanten kan buigen. Hij kan zijn minachting en
werd gegeven).
zijn haat zoo weinig beheerschen, dat zij telkens en telkens voor den dag komen:
in een enkel smadelijk werkwoord als: ‘daer sal sy (de kerk) hare transsubstantiatie
ut backen’; in vergelijkingen als deze over S. Maria Egyptiaca die ‘over bergen ende
dalen liep heel moedernaect als een wilde Beest’, of deze: ‘dat de Concilien de H.
Kercke niet en connen meesteren..... niet meer dan een spinnewebbe
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soude, connen een Exter oft Kraey bedwingen en bestricken.’ In een passage over
de continuïteit der mis lezen wij: daar men dan 300 jaren lang geen gewag hoort
maken van de mis, ‘soo mach men de misse ergens in een Procureurs sack aen een
nagel gehangen hebben tegen dat Basilius ontrent 300 Jaren daer na soude comen’.
Waar MARNIX het kruis in de ceremoniën der Roomsche kerk ‘een rechte Lijsken
Albedryf’ noemt en zegt, dat de priester in de mis met zijn God (de H. hostie) speelt
als de kat met de muis, dat de R.-K. kerk God de goede werken in de hand stopt,
zooals men een kind paait met een pop of een paar kleppertjes - dan zal hij ook voor
menig niet-katholiek hedendaagsch lezer de grenzen van het geoorloofde
overschrijden. Wie in dezen oordeel velt, mag echter de bron van MARNIX' spot en
schimp niet uit het oog verliezen. Die bron komt aan het licht, waar wij lezen: dat
de priesters liever hunne laarzen moesten smeren met de H. olie, ‘dan dat sy also
met God ende met Godes woort souden guychelen ende spotten’. Voor MARNIX, als
voor elk oprecht Calvinist, was Gods eer hier in het spel; werd Gods eer door de
Roomsche kerk beleedigd, dan moest Gods eer door hen verdedigd. Inderdaad, achter
den gewaanden Roomsch-Katholiek die broeder HERVET een handje helpen zal in
de bekeering der ketters, komt, ook hier uit zijn rol vallend, telkens de overtuigde
Calvinist te voorschijn. De verontwaardiging en de verbittering over de vervolging
om den geloove breekt zich telkens baan; zoo b.v. waar hij zegt dat de Roomsche
kerk de Joden in zooveel navolgt, dat het geen wonder is dat ook zij ‘de Propheten
noch daghelicx ommebrengt ende Christum wederom in zijne lidtmaten aen de galghe
helpt’; waar hij den beruchten deken van Ronse met zijne trawanten en beuls-knechts
ten tooneele voert; vooral in dat van bitteren spot en felle verontwaardiging
overvloeiend hoofdstuk over het ‘exa-
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mineeren’ van de ketters (1e stuck, 11e capittel). Telkens, en vaker naarmate hij verder
komt, maakt de auteur gebruik van de gelegenheid die zich aanbiedt, om de gevoelens
der Kalvinisten op den voorgrond te brengen. Zoo b.v. waar hij het oordeel der ketters
over de goede werken vermeldt, waar hij hunne voorstelling van het vergeven der
zonden door God uiteenzet of naar aanleiding van andere geschilpunten passages uit
den bijbel aanhaalt die de leer van KALVIJN steunen (fo. 141 vo. 160 vo., 162 vo., 165,
297, 302 vo.). Opmerkelijk is overigens, dat de namen Kalvyn en Kalvinisten wel
een enkelen keer genoemd, doch vaker van de Hugenooten gesproken wordt; ook
hier zien wij dus den band met Frankrijk waarop wij in den aanvang wezen.
Doch, Franschman of Nederlander - vóór alles was de schrijver van den Biënkorf
een Kalvinist. Want al had dit boek niet kunnen ontstaan, indien de Renaissance de
leeken niet mondig had gemaakt en bevoegd tot een zelfstandig oordeel ook over
geloof en godsdienst, indien de kennis van Grieksch en Hebreeuwsch hen niet in
staat had gesteld tot vrije bijbelstudie - van klassieke vormschoonheid en
zelfbeheersching is hier weinig te zien. Doch er is andere vormschoonheid dan die
der klassieken. De schoonheid die geboren wordt uit het karakter van een individu,
zich uitend in een vorm die uitnemend strookt met het wezen van dien tijd en dat
individu, die schoonheid is hier. De geloofsstrijd is het wezen van dit boek - die
geloofsstrijd overheerscht alles. Een lezer die, afgaand op den naam Biënkorf, met
eenig recht verwacht dat het zóó betiteld boek den vorm zou hebben eener
doorloopende vergelijking tusschen de Roomsche kerk en een bijenkorf, wordt
teleurgesteld. Ja, in de Opdracht wordt gezegd, dat de Roomsche kerk als een bij
haar honig zuigt uit allerhande bloemen en een paar maal (fo. 68, 70, 75 vo.) wordt
het woord biënkorf genoemd; doch overigens vinden wij die vergelijking slechts
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in een klein aanhangsel uitgewerkt. De gissing van een tegen stander, den Jezuïet
JAN DAVID, dat MARNIX, na het voltooien van zijn boek, de onjuistheid van den titel
heeft ingezien en getracht te verhelpen door een aanhangsel, schijnt mij niet ver van
de waarheid te zijn.
Inderdaad, de inhoud van het boek: een parodie en weerlegging van HERVET'S
Sendbrief, paste slechts voor een klein deel bij den titel. Doch wat deerde dat MARNIX
en het grootste deel van zijn lezers? Het geloof, de geloofsstrijd - daarop kwam het
aan! Dat geloof en die strijd zijn hier behandeld in den vorm van een dispuut, den
vorm van dien tijd der openbare twistgesprekken, door een geleerde die tevens een
volksman is, door een democratisch Kalvinist die zich richt tot de schare. Een
volksredenaar is hier aan het woord, ijverig en druk redeneerend over een moeilijk
onderwerp dat hij volkomen meester is, die de geleerdheid van ERASMUS paart aan
de welsprekendheid van BRUGMAN. De woorden stroomen hem van de lippen: heldere,
levende, kleurige volkstaal. Allerlei ingewikkelde vraagstukken worden op duidelijke
wijze uiteengezet en behandeld. Telkens weet de spreker afwisseling te brengen door
een boertigen of geestigen uitval, een platkomische aardigheid, een bitter sarcasme,
een grof scheldwoord. De flitsen van zijn spot schieten telkens door de wolken van
geleerdheid heen. Niet overal is MARNIX' geestigheid van goed allooi. Wij kunnen
hem niet bewonderen, waar hij ‘doctoor in de Theologie’ omzet tot ‘bottoor in de
Theologie’, voor ‘legende’ ‘leugende’ bezigt of ‘decreten’ vervormt tot ‘drecketen.’
Doch hoe tintelt het dartele niet zelden overmoedige volksvernuft door het gansche
boek, welk een kennis en gelukkig gebruik van de volkstaal valt hier overal te
bewonderen!
Wie ijverig ter hagepreek ging; wie rouw droeg om dierbare verwanten, gedood
om den geloove; wie met verontwaardiging
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en ergernis bij een brandstapel had gestaan, die moet geschaterd hebben om de
droog-komieke wijze waarop MARNIX het verschil tusschen hel en vagevuur
beredeneert of om zijne schildering van den priester die in de mis ‘syn personagie’
(rol) ging spelen.
Zeker, deze volkshumor is niet fijn, doch hoe weerspiegelt hij een tijd, toen een
predikant op den preekstoel de mis vergeleek bij ‘een apen- of guychelspel’ (ao.
1566); toen de belegerde Haarlemmers den Spanjaarden een vat toezonden met de
hoofden van elf Spaansche gevangenen: een bloedigen tienden penning met een op
den koop toe (ao. 1573); toen een monnik onder de menigte, staande bij een
brandstapel en luisterend naar de smartkreten van een paar martelaars, tegen een
anderen zeide: ‘hoort, hoe zingen ze, zouden ze ook dansen?’3).
Van de Opdracht aan bisschop Sonnius af, met hare kwalijk bedwongen
grimmigheid, tot den laatsten fellen aanval op het karakter en de daden der pausen,
zien wij den schrijver nergens bezwijken in zijne kracht. De geloofshartstocht rept
het gansche boek door hare sterke wieken met onverflauwde vaart en blijft zich weren
met scherpte van bek en klauwen. Die hartstocht heeft het boek leven gegeven en
zal het waarschijnlijk nog lang levend houden.
Het spreekt vanzelf, dat het oordeel over den Biënkorf verschillend moet luiden,
zoolang men te onzent verschillend zal oordeelen over den strijd van ons volk tegen
Spanje en Rome. Wie dien grootschen strijd in dankbare bewondering houdt, omdat
wij daaraan ons zelfstandig volksbestaan danken, die zal dit geschrift van MARNIX
hoog blijven stellen als een der voorname wapenen in dien strijd; als een klassiek
strijdschrift voor geloofsvrijheid, dat staat als een mijlpaal in de geschiedenis van
ons proza en ons volk.
Dat zulk een boek toentertijd opzien moest baren en indruk
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maken, laat zich begrijpen. De voorstanders der nieuwe leer, vooral Kalvinisten en
Lutheranen, zullen het hebben verslonden. De Roomsch-Katholieken verslonden het
ook - doch op hunne wijze: de bisschop van Roermond vond in 1570 eenige honderde
exemplaren ‘istius pestilentissimi libri’ bij een boekverkooper te Well en liet ze 's
nachts op den oever der Maas verbranden. In het jaar 1572 verscheen een tweede
druk. Op dien tweeden volgden in 1574(?), '77, '79, '90 en 1600 een derde, vierde,
vijfde, zesde en zevende; wel een bewijs hoe druk het boek gelezen werd. Dat het
invloed bleef oefenen en verschillende indrukken wekken, zullen wij zien, nadat wij
eerst MARNIX in zijn verder leven hebben gadegeslagen.
Tegenover het negatieve van den Biënkorf staat de drukke positieve werkzaamheid
der nu volgende zestien jaren, waarin de dertigjarige de volle kracht van den
mannelijken leeftijd bereikte. Wij zien hem als lid van den Opperkerkeraad van de
Pfalz. Teruggekeerd uit de ballingschap, treedt hij op als woordvoerder van Oranje
in de Staten-vergadering van 1572. Door den Prins benoemd tot bevelhebber van
Rotterdam, Schiedam en Delft, wordt hij gevangen genomen door de Spanjaarden
en op het Vreeburg te Utrecht in hechtenis gehouden. Van daar tracht hij, doch
tevergeefs, door brieven den Prins tot vrede te bewegen; op aandrang van de
Spanjaarden, doch in overeenstemming met eigen inzicht en gevoelen; want MARNIX
- HOOFT zegt het terecht - was ‘beter afgerecht op den vrede dan op den oorlog’. Zoo
hij de wapenen heeft opgevat en niet zonder eer gevoerd, het was uit nooddwang;
hij wenschte vrede, doch slechts zulk een die hem vrijheid van geweten vergunde.
Na het mislukken zijner poging blijft hij gevangen, met den dood voor oogen,
troost puttend uit zijn Hebreeuwsch psalmboek, totdat hij tegen Bossu wordt
uitgewisseld. Weêr zien wij hem aan de zijde van Oranje, zijn vriend en zijn meester,
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met wiens gematigdheid zijne Geneefsche dogmatiek wel eens in strijd kwam, doch
door wien hij zich liet leiden als door een meerdere. Hij vervult tal van gewichtige
zendingen en opdrachten: nu is hij te Heidelberg, dan in Engeland, te Brussel, op
den Rijksdag van Worms, telkens te Gent om te pogen de onverzoenlijke Calvinisten
te matigen. Eindelijk zien wij hem als burgemeester van Antwerpen. Lang weet hij
de door Parma bedreigde stad voor de zaak van den opstand te behouden, al heeft
hij in zijn moeilijke taak misschien een oogenblik van weifeling gekend. Met den
moord op Prins Willem en den val van Antwerpen eindigt Aldegonde's staatkundige
loopbaan. Te onrechte van verraad beschuldigd, werd hem zelfs het verblijf in deze
landen ontzegd; doch men liet hem ongemoeid in zijn kasteel West-Souburg op
Walcheren.
In dat bezig leven bleef voor de literatuur te nauwernood een plaatsje open. Niet
doordat het voor MARNIX onmogelijk zou zijn geweest, zich van tijd tot tijd aan
kunst en poëzie te geven; hij moet toch wel eens oogenblikken van verpoozing hebben
gekend. Doch, anders dan VAN DER NOOT, hechtte hij aan de poëzie op zich zelve
geen waarde. Voor hem kon zij waarde krijgen als wapen in den strijd, en vooral:
indien zij strekte om God den Heer de eer te geven die Hem toekwam van zijne
schepselen. De literaire kunst der Renaissance is MARNIX niet vreemd gebleven; in
zijne boekerij vond men onder de Italiaansche, Spaansche en Fransche auteurs vele
die nog altijd als kunstenaars worden geschat of bewonderd. Hij zal ze hebben gelezen
en ten deele genoten, doch hunne wereldsche poëzie navolgen, zal niet bij hem zijn
opgekomen; dat zou hij waarschijnlijk onverantwoordelijk hebben geacht. DANTE
wordt wel door hem genoemd, doch als een der ‘goede Catholicsche mannen’ die
door Paus Benedictus III ‘voor ketters verwesen’*) zijn. In den Biënkorf waar deze
*)

veroordeeld.
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plaats voorkomt (fo. 17 vo.), vindt men ook een sonnet van PETRARCA aangehaald
en overgezet; het kenschetst MARNIX weer, dat het juist dat vloeksonnet tegen Rome
is, dat aanvangt:
Fontana di dolore, albergo d'ira
Scuola d'errori e tempio d'heresia.

Slechts een paar kleine gedichten van MARNIX uit dezen tijd zijn ons bekend: een
paar sonnetten, door hem gericht tot LUCAS DE HEERE dien hij in Londen had ontmoet.
Het eene diende tot geleide van eenige vertaalde psalmen, het andere vergezelde een
zilveren beker, door MARNIX aan DE HEERE geschonken, toen hij op het punt stond
Londen te verlaten (Maart 1576). Beide sonnetten, zuiver van taal en zinrijk-stroef,
meer krachtig dan bevallig, zijn karakteristieke uitingen van den ernstigen doch
blijmoedigen Calvinist. Dat kan blijken vooral uit het tweede, dat ik hier laat volgen:
God houdt in syner handt den beker der gerichten,
Daeruut hy bitter oft soet eenn 'yegelycken schenckt
Na dat sijn wijsheyt groot verordent end' ghehengt,
Maer gheensins by gheval,*) also de dwaze dichten.
Nu moet sijn kerck (want hijs' int cruys wil stichten)
Drincken den eersten dronck met bitterheyt vermengt;
Maer 't goddeloose volck dwelck vry te wesen denckt,
Den droessem drincken uut, end' soo den bodem lichten.
Wat willen wy dan doen, Lucas, in tegenspoet?
Sullen wy truerich sijn end' geven op den moet?
Neen, neen: maer wel getroost den beker met den dranck
Nemen van Godes handt gewillich end' in danck,
End' met dees Psalmen soet sijn bitterheyt vermenghen
Die ick u t'samen wil met desen beker brenghen.
Uw Goede Vrient
PH. VAN MARNIX.
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Behalve deze sonnetten, dagteekent uit dit tijdperk van MARNIX' leven ook de eerste
bewerking zijner Psalmvertaling, die in 1580 het licht zag. Inderdaad, de bewerking
van zulke poëzie achtte MARNIX een goed werk; meer nog, zij was hem een behoefte
des harten. Zelf deelt hij ons mede, dat deze Psalmvertaling ontstaan is ‘eensdeels
in de ballingschap, eensdeels in de gevangenisse onder de handen der vijanden,
eensdeels onder vele andere becommernissen.’ Dat was de rechte stemming ter
vertolking van zulke liederen. En zoo mocht de dichter dan wel uit eigen ervaring
in zijne Opdracht aan de Algemeene Staten schrijven:
So ghy verdrucket wort end swaer vervolging lijdt,
Dit boecxken sal u vrij bewaren in den strijdt;
Zijt gy by vreemde lien, uyt uwen landt verdreven,
Dit boecxken, wel betracht, sal 't u vertroosting geven;
enz.

‘Wat bij de gewijde zangers der oorspronkelijke Psalmen samenging, de eigen
behoefte aan verheffing van het hart en de zucht om de gemeente in Gods lof en
verheerlijking voor te gaan, datzelfde dubbel verlangen heeft MARNIX gehad.’ Aan
dit werk hing zijn hart. Langer dan tien jaar had hij eraan gearbeid en toen het eens
in het licht was gekomen, bleef hij er steeds aan voortwerken met een liefde die, haar
oorsprong nemend uit vroomheid, hem dreef tot uiterste inspanning zijner
kunstvaardigheid. De vruchten van die inspanning kwamen te voorschijn, toen in
1591 een tweede uitgave zijner Psalmen het licht zag. Voordat wij echter op deze
uitgave het oog richten, hebben wij een overzicht te geven van MARNIX' laatste
levensjaren.
Het wantrouwen tegen hem, ontstaan na de overgave van
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Antwerpen bleek van voorbijgaanden aard; doch daar hij niet geneigd was zich op
den voorgrond te dringen, bleef hij op den achtergrond. Eerst toen Hendrik de Vierde
hem in zijn bijzonderen dienst nam, sloeg ook Prins Maurits het oog op hem. Als
vroeger worden hem weer eervolle zendingen opgedragen. De Algemeene Staten
benoemen hem in 1594 tot Bijbelvertaler. In die hoedanigheid verhuist hij naar
Leiden, waar hij zulk werk het best kon verrichten. Men geeft hem een hooge
jaarwedde, huurt een huis voor hem, toont hem in alles groote welwillendheid;
blijkbaar beseffen de Staten, ook onder den machtigen invloed van Oldenbarnevelt,
dat zij iets goed te maken hebben tegenover den getrouwen dienaar van Prins Willem.
Als een somber of gebroken man hebben wij ons MARNIX in die laatste levensjaren
overigens niet voor te stellen. Somber van aard kan wie de Biënkorf schreef,
bezwaarlijk zijn geweest; zwaarmoedig of zwartgallig heeft ook zijn moeitevol leven
hem niet gemaakt. Wij bezitten een portret dat hem voorstelt op 43-jarigen leeftijd:
een schrander gezicht, dat ondanks zijne geslotenheid een rustige onverzettelijkheid
en tenauwernood zichtbare luimigheid toont. Louter ernst kijkt ons aan uit de beeltenis,
die de beroemde graveur Jan de Gheyn vijftien jaar later van hem maakte. Maar toch,
een pilaarbijter was deze vrome niet; daarvoor was zijn geest te opgewekt, zijn blik
te ruim, zijn belangstelling in alles wat den mensch raakt te levendig. In 1590 ontmoet
Arend van Buchell, toen secretaris van Walraven van Brederode, MARNIX aan de
tafel van zijn meester. Neen zeker, dat was geen pilaarbijter, die kleine man ‘de coeur
dispost et allègre’, die welbespraakte prater die zoo vermakelijk uitweidde over de
liefhebberijen der menschen die hij hunne ketterijen noemde, over zijn eigen
liefhebberij in boeken, schilderijen, bloemen en vruchten, over de groote
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kweeën in zijn tuin op West-Souburg, over zijn beetwortels van twintig en zijne
pompoenen van zestig pond.
Hier blijven wij aan de oppervlakte van dezen Franschen Nederlander; de diepe
ondergrond van zijn wezen toont zich op een door hem geteekend blad in het
vriendenalbum van JAN VAN DER DOES, dat den datum Februari 1578 draagt. Boven
een schip in volle zee zien wij zijne levensleus: ‘Repos ailleurs’; in den hoek rechts
Christus in een aureool, daaronder de bijbel met het sterrenbeeld de Kleine Beer.
Onder de voorstelling dit distichon:
Vela dato: atque alibi sedem tibi quaere repostam,
Coelica Evangelii quo cynosura vocat.

Twintig jaar later was de reis volbracht, de Repos ailleurs aangekomen in de haven
waarheen zij koers zette.
In de dertien laatste jaren van zijn leven zien wij MARNIX op letterkundig gebied
werkzaam met onverflauwde kracht. Hij bezorgt een tweede uitgave zijner
Psalmvertaling, stelt een paar staatkundig-godsdienstige vlugschriften op, een paar
omvangrijke theologische verhandelingen, zet het groote werk Tableau des Différends
de la Religion op het touw en werkt gestadig aan zijne vertaling van den bijbel.
De Psalmvertaling was bijna ‘een nieuwe berijming’ geworden. Sedert de eerste
uitgave had de dichter zijn werk voortdurend ‘seer geschaeft ende met grooter
neerstigheyt oversien’. In dat ‘schaven’, dien ‘labor limae’, herkennen wij den leerling
der Ouden, al mag het karakteristiek Nederlandsch heeten dat het woord schaven,
waar het voor het eerst in onze letterkunde genoemd wordt, gebezigd wordt van een
psalmvertaling. Met deze Psalmvertaling evenaart MARNIX het beste werk zijner
tijdgenooten; hier toont hij zich een kunstenaar in woord en
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melodie. Reeds in de Opdracht aan de Staten treft ons hier en daar die breede zwaai
van periode in zijne statige alexandrijnen; doch sterker nog treffen ons in den bundel
zelf die rijkdom van afwisseling zijner rhythmen en melodieën, die adel van
uitdrukking, dat meesterschap over een zuivere krachtige eenvoudige taal. Welk een
strenge gratie en welk een zangerigheid in coupletten als:
Mijn God, mijn God, waerom verlaetstu my?
Waeromme gaet mijn huylen dus voorby,
Verr' van dijn hulp end troost, als ick voor dy
Doe mijne clachten?
Den heelen dach roep ick uyt gantscher crachten,
End du, mijn God, en wilst daer op niet achten?
Ick hou niet op van schreyen alle nachten,
End swijge niet.

of dit andere:
Straf doch niet in ongenaden
Mijn misdaden,
Heer, maer heb met my gedult!
Wil niet, zynd' in toorn ontsteken,
Aen my wreken
Mijne sond' end sware schult.

Het fijne taalgevoel dat zich hier als elders in dezen bundel openbaart, dreef MARNIX
ook tot het wederinvoeren van het buiten gebruik geraakt voornaamwoord du, om
zich daarmede tot God te richten. Welk een hooge opvatting van het wezen Gods en
het wezen der taal beide toont zich in zijne toelichting waar hij zegt: ‘dat wy
gantselicke niet en sagen, hoe men Godes heylige eenicheyt..... eenichsins conde
uytdrucken oft te kennen geven dan met dit onderscheet des getaels van eenen
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ende van velen. Ja wy achten dat men Godes eenige ende onvergeselschapte hooge
Majesteyt ende eenvoudich enkel wesen, niet en can met het getal van velen
uytspreken’.
Men weet, dat juist deze wederinvoering van du en dijn een der bezwaren is geweest
bij leden en predikanten der Hervormde Kerk tegen het gebruik van MARNIX'
psalmvertaling. Reeds in 1586 had de Nationale Synode in Den Haag het besluit
genomen om het werk van MARNIX in te voeren; doch het baatte niet: men had
bezwaren tegen zijn du en dijn, zijne ‘vreemde oft onbekende woorden’, en bovendien
had het werk van DATHEEN, ruw en gebrekkig, doch waar de rook der brandstapels
nog in hing, de harten en ooren der gemeentenaren reeds te zeer ingenomen. Indien
deze gang van zaken MARNIX leed heeft gedaan, dan toch alleen om der wille van
de gemeente die nu de gebrekkige overzetting van DATHENUS bleef gebruiken.
Auteurs-ijdelheid was verre van den man, die volkomen instemde met het besluit
der Synode om in deze Psalmvertaling - immers een werk ter eere Gods - den naam
van den auteur te verzwijgen.
Niet om zijn naam, om zijn persoon, was het hem te doen; maar om de zaak van
dat geloof, dat de drijfkracht van zijn bestaan vormde en waarvoor hij is blijven
strijden tot zijn laatsten ademtocht. Als kampvechter in dien strijd zien wij hem in
het vlugschrift Heylige Bulle ende Crusade des Paus van Rome, door hem in 1588
uitgegeven na den ondergang der Armada. Indien men let op den ondertitel: ‘Vanden
vermetelicken Hoochmoet vanden Spaengiaert die ter instigatie vande voorsz. Bulle
aenghenomen heeft die toerustinghe ende onverwinnelicke Armada, dan wordt het
duidelijk, dat MARNIX achter den koning van Spanje den Paus ziet en begrijpelijk
hoe de ondergang der Armada hem aanleiding kon geven tot het opstellen van een
strijdschrift tegen den Paus. Reeds in
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den Biëncorf zien wij hem dat standpunt innemen: ‘Waartoe soude ons dan dienen’,
lezen wij daar (fo. 143 vo.) ‘dat Duck d'Alba ende zijne Spaengiaerts eene so langhe
ende verdrietelicke wech hebben aenghenomen, om der Bisschoppen ende papen
trawanten ende hanghdieven te wesen’.
Zoo heeft hij dan hier, evenals in den Biëncorf optredend als verklaarder en
uitlegger, in een groot aantal kantteekeningen op den tekst der Bulle zijne eigen
gevoelens en meeningen neergelegd.
Hier en daar herkennen wij den luim en den spot van dat werk zijner jeugd. Was
het hier afbreken, opbouwend gaat MARNIX te werk in de Trouwe Vermaninge aende
Christelycke Gemeynten die hij naar alle waarschijnlijkheid in 1589 het licht deed
zien. Het was bekommering over het lot zijner geloofsgenooten in de Zuidelijke, nu
Spaansche, Nederlanden, die MARNIX aandreef hun een woord van troost en
vermaning toe te zenden. Zijn warm medegevoel met deze broeders uit zich op
treffende wijze in den voorzang der, vooral te hunnen behoeve door hem bewerkte,
Schriftuerlicke Lof-Sangen, o.a. in dit couplet:
Hoe cond' ick u, mijn Broeders, oyt vergeten,
Daer wij doch zijn in éénen stronck geplant?
Al zijn wij noch so veer van een geseten,
So can ons doch gescheyden zee noch lant.

Dat mêegevoel uit zich ook in den ernst waarmede hij hun ‘hun wantrouwen en
aardschgezindheid onder het oog bracht’. Op sommige plaatsen uit zich zijn rustige
geloofsmoed op indrukwekkende wijze: ‘Daeromme laet alle de werelt hobben ende
tobben, woeden ende woelen, laet de zee schuymen ende bruysen, den Duyvel met
alle sijn gewelt tieren ende baeren, wy staen in Godes hant gesloten, niemant en can
ons deeren,
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behalven dat wy onse oogen opwaerts slaen ende onse hulp van den Heere verwachten
die hemel ende aerde geschapen heeft’.
Niet tot alle aanhangers der nieuwe leer voelt hij zich zoo getrokken als tot deze.
Daar waren er ook, van wie hij zich afkeerde, wier meeningen hij verderfelijk achtte.
Tegen hen schreef hij zijne, in 1595 uitgegeven Ondersoeckinge ende grondelycke
wederlegginge der geestdrijvische leere: een lijvige verhandeling tegen de ‘gesellen
die gemeenlijck worden geest-drijveren ofte libertinen genoemt.’ Het waren al
degenen die den Bijbel niet naar de letter doch naar den geest verstaan wilden hebben:
voor MARNIX een weg des verderfs, waarop hij mannen als COORNHERT zag in
gezelschap van wederdoopers en dwepers als HENDRIK NICLAESZ en DAVID JORIS,
mystieken ook als TAULER, die immers ‘door zijnen eygenen geest gedreven zijnde,
eenen grooten hoop onnutte ghedichtselen ende ledige speculatiën by een ghetast’
had. TAULER - dat was het Roomsch-Katholicisme; daar ziet men de bron van
MARNIX' afkeer. Reeds in den Biënkorf was dat gebleken op een plaats waar wij
lezen: ‘Ergo soo en is de gront ende letter der schrift gheen scheyd-richter maer
alleenlick de sin ende inwendich verstant het welcke ut te legghen coemt onse L.
Moeder de H. Roomsche Kercke alleene toe’ (fo. 93); en nog eens: ‘so men de
doodende letter ende den utghedructen text laet varen ende hangt aen den geest der
speculaciën onser doctoren van Loven en van Parijs, die alleen levendich maect’ (fo.
236).
Dien ‘gront ende letter der Schrift’ ging MARNIX dan nu zoo nauwkeurig mogelijk
weergeven in de Bijbelvertaling, door hem begonnen in het jaar waarin zijn geschrift
tegen de libertijnen het licht zag. Slechts een klein deel dezer vertaling is door hem
voltooid. Meende hij tijds genoeg te hebben? In allen gevalle blijkt, dat hij in deze
jaren tevens bezig was met
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een werk dat hij even noodig achtte als de Bijbelvertaling: een nieuw strijdschrift
tegen de Roomsche kerk en kerkleer.
De Biënkorf werd voortdurend herdrukt en gelezen. De ‘ketters’ waren er ‘moy’
mede, zeide Pastoor Coens, een van MARNIX' tegenstanders; doch oprechte
Roomsch-Katholieken, het kon niet anders, voelden zich door dit boek diep gegriefd,
waren er verontwaardigd en bezorgd over, spaarden den auteur in hunne uitingen
geenszins. De auteur, zeide JOANNES MOLANUS was een hansworst en een spotter,
die als de spin venijn zoog uit bloemen en distels en zijn venijn in dat boek had
uitgebraakt; uit dat boek, zeide Pastoor Coens, hebben zooveel menschen een
doodelijk venijn voor hunne zielen gezogen; dat boek, schreef de Jezuïet JAN DAVID,
is het onzalig ei, waaruit zulk een schandelijk en schadelijk kieken is voortgekomen:
verwoesting van kerken en kloosters, verlies van zooveel duizende zielen en onzegbare
vermindering der eere Gods. Deze tegenstanders onderschatten den invloed van
MARNIX' boek zeker niet; immers ook buiten de grenzen dezer gewesten maakte het
opgang: in 1576 verscheen een Duitsche vertaling, die drie jaar later door een nieuwe
bewerking van FISCHART gevolgd werd en in dien vorm telkens herdrukt; in het
sterfjaar van MARNIX zag een Engelsche vertaling het licht.
Eerst negen jaar na het verschijnen van den Biënkorf was de handschoen, door
MARNIX in het Roomsche kamp geworpen, opgeraapt door een verdediger der
Moederkerk. MARTINUS DONCKANUS, pastoor te Amsterdam, of een ander onder
zijn naam, gaf in 1578 een Corte Confutatie ende Wederlegginghe van den Biëncorff
uit, waarin hij trachtte de geestelijkheid te verdedigen en het Kalvinisme te
weerleggen, al liet hij vele beweringen van MARNIX onbesproken. DONCKANUS doet
zijn best, de ketters en hunne leer in een slecht licht te stellen, verdacht te maken, te
bespotten of te beschimpen; de onderlinge
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verdeeldheid, de trots, de waanwijsheid, het streven naar vleeschelijke vrijheid en
zingenot van de aanhangers der nieuwe leer worden hier opnieuw beweerd en betoogd.
Den auteur zelf werd natuurlijk niet gespaard: Isaac moest zich liever Ylsac
(leeghoofd) noemen, zegt DONCKANUS; overigens is Isaac: ‘een vastelavondsduivelken
met een momaanzicht’, een dolle hond en ‘een blasphemige krenge’; de Biënkorf
zelf wordt steeds en alleen bij een ‘secreet oft provaet’ vergeleken. Indien de
polemische en literaire gaven van DONCKANUS zijne felheid geëvenaard hadden, dan
ware hij een gevaarlijk tegenstander van MARNIX geweest; nu heeft zijn tegenschrift
meer beteekenis voor de geschiedenis der kerk dan voor die der literatuur.
Er waren in het buitenland geduchter tegenstanders dan deze, overigens
welmeenende, Amsterdamsche pastoor. De Roomsch-Katholieke kerk had zich
herzien, het Concilie van Trente deed zijn invloed al sterker gevoelen, allerwege
verrezen nieuwe kampioenen voor het oude geloof, die niet alleen verdedigend maar
ook aanvallend optraden. Een der geduchtsten onder hen, de beroemde Kardinaal
BELLARMINUS, hield twaalf jaar lang (1576-1589) te Rome onder ongeloofelijken
bijval reeksen van polemische voordrachten, die tusschen 1581-1592 uitgegeven,
‘een arsenaal werden voor vak-theologen en dorpspastoors en apologeten.’
MARNIX besefte, dat het noodig was zich op nieuw aan te gorden tegen Rome. Hij
nam het werk zijner jeugd - hetzij in den Nederlandschen, hetzij misschien in een
niet tot ons gekomen Franschen vorm - weer ter hand en breidde het uit tot een
strijdschrift dat, in omvang al zijn overige werken overtreffend, Tableau des
Différends de la Religion zou heeten. Wij vinden hier in hoofdzaak den inhoud van
den Biënkorf terug, hoe dan ook vermeerderd en uitgebreid; in den vorm
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toont de Fransche prozaschrijver zich de weêrga van den Nederlandschen; zelfs is
hij, zou men zeggen, onder den invloed vooral van RABELAIS, nog rijker en kwistiger.
Anderzijds is de maat, die in het samenstel van den Biënkorf heerscht, hier verbroken:
de polemiek wordt vermoeiend en vervelend; sommige deelen van het boek, uitgedijd
tot buitensporigen omvang, verbreken de evenredigheid van het geheel. Overigens
mag men niet voorbijzien, dat de auteur dit werk niet heeft voltooid; een vriend
bezorgde de uitgave kort na MARNIX' dood. Misschien heeft MARNIX vóór zijn dood
nog kennis kunnen nemen van een tweede strijdschrift tegen zijn Biënkorf, in het
jaar 1598 uitgegeven door JAN COENS, pastoor te Kortrijk. Zeker niet van een derde
geschrift, dat de Jezuïet JAN DAVID, eveneens te Kortrijk, in 1600 het licht deed zien
en dat voor de Roomsch-Katholieken een waarachtige en goede Christelijke Bie-corf
moest worden. JAN DAVID, hoe fel hij zich ook tegen MARNIX kantte, heeft van tijd
tot tijd een bui van gemoedelijkheid: hij raadt MARNIX aan, het slechte pad te verlaten;
hij geeft de hoop niet op, dat deze vijand der kerk nog wel eens tot haar zal
terugkeeren. Die hoop is niet verwezenlijkt. Misschien heeft DAVID zich getroost
met de overweging, dat deze booze ketter nu gelegenheid kreeg om zich persoonlijk
te overtuigen of de schutting tusschen hel en vagevuur van ijzer of van wagenschot
was.
MARNIX moge dan gestorven zijn zonder de genademiddelen der
Roomsch-Katholieke kerk, onder een groot deel van ons volk blijft zijne nagedachtenis
in eere als die van een oprecht patriot, die naar waarheid aan ELBERTUS LEONINUS
mocht schrijven: ‘laborante patria quid possit esse suave?’ en van wien Parma
getuigde: hoewel hij arm was, zocht hij zich zelven niet, maar hij was onverzettelijk
in zijn godsdienst’ die, evenals Prins Willem van Oranje, goed en bloed op het
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spel heeft gezet voor de gewetensvrijheid en onafhankelijkheid van ons volk; die,
als de eerste voorname vertegenwoordiger van het Kalvinisme in onze letterkunde,
ons in zijn Biënkorf en zijne Psalmvertaling werken heeft nagelaten welke behooren
tot het beste uit die dagen van strijd4).

Carel van Mander (1548-1606).
In VAN MANDER, schilder-dichter als LUCAS DE HEERE, kunnen wij, evenals in
dezen, het oude naast het nieuwe en den rethorycker naast den Renaissance-dichter
waarnemen.
Rethoryckers en Renaissance-dichters, dat waren ook JAN VAN HOUT en de drie
Amsterdammers COORNHERT, SPIEGHEL en ROEMER VISSCHER, al zien wij oud en
nieuw bij elk hunner weer in andere verhouding en orde. In dat opzicht staat dit zestal
tegenover VAN DER NOOT en MARNIX en den vooral Latijn-dichtenden DOUZA - is
het louter toeval dat het juist drie adellijke dichters zijn? - die met de Rethorycke
weinig of niets uitstaande hebben.
Wat VAN MANDER echter onderscheidt van al de overigen, is, dat men in zijn
werk, duidelijker dan in dat van wien ook der overigen, de scheuring ziet, die door
het gelijktijdig binnendringen van Hervorming en Renaissance in het geestesleven
vooral der Protestantsche volken van West-Europa is gebracht. Dat die scheur juist
in hem zoo duidelijk zich toont, lag zeker grootendeels hieraan, dat - anders dan in
DE HEERE die vooral schilder was - in VAN MANDER de dichter zich voortdurend
naast den schilder blijft handhaven, de mensch naast den kunstenaar en de roeping
naast het beroep. In zijn later leven moge hij, bezorgd en vaderlijk leermeester, de
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jonge schilders hebben gewaarschuwd tegen de ‘Rhetorica, soet van treken’, omdat
de schoorsteen er niet van kan rooken, bij hem zelven is de natuur steeds boven de
leer gegaan5).
In 1548 te Meulebeke in Vlaanderen geboren, oefent hij zich onder leiding van LUCAS
6)
DE HEERE. In 1575 doet hij zijne Italiaansche reis, keert twee jaar later in zijn
geboorteplaats terug, waar hij Ludovica Buyse huwt. Wij zien hem met zijn gezin
te Kortrijk en te Brugge. De troebelen drijven ook hem, die tot de Doopsgezinden
behoorde, uit Zuid-Nederland. In 1583 vestigt hij zich te Haarlem, waar hij met
HENDRIK GOLTZIUS en CORNELIS CORNELISZ. aan het hoofd van een schilderschool
schijnt te hebben gestaan, waarschijnlijk in den trant van DE HEERE'S school waarin
hij zelf zijne opleiding had ontvangen. In 1603 verlaat hij Haarlem, vestigt zich voor
korten tijd op ‘'t Huys te Seven-bergh’ te Heemskerk en verhuist naar Amsterdam,
waar hij in 1606 sterft en, met een lauwerkrans gesierd, begraven werd.
Dien krans had hij wel verdiend. Volgens het getuigenis van een tijdgenoot, wiens
woord gewicht in de schaal legt, is VAN MANDER een kunstenaar geweest van zoo
groote en veelzijdige begaafdheid als men ze slechts tijdens de Renaissance aantreft.
De beroemde tapijtfabrikant FRANCHOYS SPIERINCK, een Antwerpenaar, uitgeweken
om den geloove, die zich te Delft had gevestigd, vertelde aan AREND VAN BUCHELL,
dat VAN MANDER'S veelzijdig vernuft hem in staat stelde een lesje te geven aan
schilders, beeldhouwers, glasschrijvers, tapijtwerkers, bouwmeesters, goudsmeden
en wevers. Niet vreemd, dat zulk een kunstenaar in dezen tijd van bewust-wording
oog toont te hebben voor het verschil tusschen kunst en handwerk; dat ook hij
scheiding maakt tusschen wat in de middeleeuwen vereenigd was en het een schande
acht voor de ‘edel Schilderconst’ dat
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hare beoefenaars vereenigd zijn in één gilde met tinnegieters, ketellappers en
oudekleêr-koopers. Niet vreemd ook, dat hij scheiding maakt tusschen kunst en kunst;
tusschen schilder en schilder, zegt hij, ligt zoo'n hooge berg dat velen er niet overheen
komen.
Toch voert de kunst, die hij zoo hoog stelde, geen onbeperkte heerschappij in zijn
gemoed. Aan roemzucht en zelfverheffing, kwalen van zoo menigen
Renaissance-dichter, lijdt hij niet. VAN DER NOOT mocht zich ‘een half Godt’ achten
aan de zijde zijner ‘Meestersse goedt’ - VAN MANDER zegt in een sonnet vóór zijn
Schilderboeck: ‘Ick ben geen God’; critiek op zijn werk vreest hij niet; hij gelooft
dat zij hem nuttig kan zijn om:
misschien den Pauwsteert sot
Van latendunckenheyt te doen vlack neder dalen.

Al heeft hij het Zuiden gezien, al kent hij de Zuidelijke letterkunde, niet alles daarin
smaakt hem. In zijn gedicht Olijf-Bergh (p. 7-8) waarschuwt hij de jeugd tegen ‘ydel
onreyn dichten’ als ‘Amadys en ander sulck papier’.
Men voelt wel dat hier een kracht is die in andere richting werkt dan de Renaissance
en raadt licht dat wij hier een voorbeeld hebben van den strijd tusschen Christendom
en Heidendom. VAN MANDER zelf was zich van dien strijd wel bewust: ‘Niet
begheerende oft voor hebbende onder een te mengen d'heylige suyver Schrift met
de gemeyne oft Heydensche versieringhen’, zooals hij in de Utlegginghe op den
Metamorphosis zegt. Doch al begeerde hij die vermenging niet, hij deed wat hij niet
laten kon: op menige plaats van zijn werk zien wij Heidendom en Christendom in
onharmonische vereeniging.
Om der wille van dat, van zijn, Christendom had hij zijn geboorteland verlaten en
was hij zich gaan vestigen in het hem vreemde Holland. Maar de bittere herinnering
aan den geloofs-
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dwang en de geloofsvervolging bleef hem bij. Met welk een diepe verontwaardiging
spreekt hij nog in het laatst van zijn leven in zijn Olijf-Bergh over de Roomsche
onverdraagzaamheid die andersdenkenden op den brandstapel bracht en de martelaars
nog folterde met de tongschroef! Toch is hier geen hartstochtelijk Kalvinist aan het
woord, maar een vreedzame Doopsgezinde. Die Doopsgezinde dissenter voelde zich
onder het meer en meer overheerschend Kalvinisme niet recht behagelijk. In het
bovengenoemd dichtwerk richt hij zich tot zijne geloofsgenooten in den engeren zin
des woords met eenige verzen, sympathiek door de zachte deernis die erin trilt en
die in gevoeligen omtrek een fraai levensbeeldje geven van MENNO'S volgelingen
in handel en wandel. Als een voorloopig staaltje van VAN MANDER'S kunst moge
het hier volgen:
Eylaes, waerom zijn eenigh' u soo hardt,
T'ontseggen dy voorby-gangh door de landen,
Die stadich hangt aen 't werc met vlijte handen,
Ja, veel den slaep d'oochschelen*) maect ontwent
En knoopt den dach aen nacht met vet Lement*),
Door neeringh cleen en dierte groot gedreven.
Ut eerbaerheyt, om elck het sijn te geven,
So wisselt ghy dijn sweet voor eyghen broot
En niemant zijt ghy lastich yet ter noot.
Geen schoenriem ghy van yemant zijt begeerich,
Maer zijt u self als Miere vroet gheneerich*),
Daer stadt en landt niet dan nut van en heeft;
Schattingh en tol oock niemant liever gheeft;
Ut vreese Gods vermijdt ghy tquaet met luste,
Stilwesich ghy niet quetst ghemeene ruste.

Voelde de Zuidnederlander zich geheel thuis in het Noorden? Ongetwijfeld niet
dadelijk. VAN MANDER was gehecht aan zijn
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geboortegrond en heeft die gehechtheid uitgesproken in eenige verzen, even
sympathiek als de bovenstaande en opmerkelijk, omdat hier voor het eerst in
oorspronkelijk Nederlandsch werk de stem van wat later heimwee heeten zal, zich
doet hooren. In een gedicht uit den bundel Nederduytsche Helicon, getiteld Strijdt
tegen Onverstandt lezen wij:
Ick weet oock alderbest, hoe in mijn bloeysaem jaren
Tot dat wellustigh landt*) mijn sinnen lustigh waren
....................
Telcx als ick quam na huys, ay! hoe verblijdd' ick, mits
Dat ick van verr' maer sagh de voorghewoone spits
Van onsen toren hoogh, ja, t'hert docht my ontvlieghen!
Maer dits gedaen: ick wil my willens nu bedrieghen
En achten al dat landt bedeckt met bracke Zee;
Te derven dat voor dit en is my nu geen wee.

Men ziet wel, dat het den dichter moeite kost, de stem van het verlangen te smoren;
doch, miste hij zijn vaderland, hij had, zooals hij elders zegt ‘een ander Vaderlandt’
teruggekregen. Dat tweede vaderland prijst hij in het bovenaangehaald gedicht hoog
om de gewetensvrijheid die er heerscht, hij geniet van de rust in Holland, hij roemt
de welvaart der bloeiende steden.
Hoe zeer hij zich op het laatst van zijn leven burger voelde der jonge Republiek,
blijkt duidelijk uit een lied op de herovering van Rijnberk door Maurits, dat tot nog
toe verscholen heeft gestaan in het Geuzenliedboek: hij smeekt Gods zegen af over
Prins Maurits, die zich tegen de tyrannie heeft gekant en over ‘ons Heeren Staten’;
God is blijkbaar met hen; hij verheugt er zich over dat steeds meer steden zich bij
de Unie aansluiten, dat ‘neering lacht met spoet’; hij eindigt met een zegenbede voor
‘onze provincen milt’ tot God zonder wiens genade alles falen moet.
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Zoo viel dan ten slotte in zijn gemoed de scheidsmuur tusschen Noord en Zuid weg
en leerde hij zich één voelen met de overige bewoners der jonge Republiek. Maar
de scheidsmuur tusschen Christendom en Heidendom bleef in stand en zichtbaar in
zijn werk tot het eind van zijn leven.
Onder den invloed der Renaissance zien wij hem van rethorycker tot dichter worden
en ook in zijne latere godsdienstige poëzie zullen wij den invloed der nieuwe kunst
kunnen waarnemen; doch tot een harmonische vereeniging van Christendom en
Heidendom heeft VAN MANDER het slechts zelden kunnen brengen: al te vaak zien
wij heidensche mythologie en geleerdheid of antieken dichtpronk in zijn Christelijk
godsdienstig werk gemengd zonder ermede vereenigd te zijn.
Als zoo menig ouderwetsch rethorycker zal ook VAN MANDER wel begonnen zijn
met het dichten van liederen en heeft hij zich al spoedig aan het dichten van
zinnespelen gezet. Ten opzichte van het laatste hebben wij voldoende zekerheid.
Zijn onbekende levensbeschrijver vertelt ons, dat de jonge schilder zich omstreeks
1569 te Meulebeke bezig hield met het vertoonen van zijn bijbelsche zinnespelen.
Geen dier stukken (Dina, David, Salomo, Daniël, Nabuchodonosor e.a.) is tot ons
gekomen; wel weten wij, dat de schilder VAN MANDER hier den dichter de hand
bood. Voor zijn Noach had hij een doek beschilderd met een voorstelling van den
zondvloed, zóó natuurlijk dat het publiek tranen van medelijden vergoot; in zijn
Salomo werd het bezoek bij de Koningin van Scheba ‘met vyftich persoonen, met
kemelen en ander ghedierte, cierlijck ende heerlijck uyt ghevoert en ghespeeldt’.
Was dat een Doopsgezinde, die jonge man die zulk een behagen schiep in al die
wereldsche praal en bonte zinnenpracht? Men zou het willen ontkennen, doch dan
uit het oog verliezen
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dat zijn hart ook nu reeds verdeeld kan zijn geweest tusschen Renaissance-kunst en
Christendom. Wanneer VAN MANDER tot de nieuwe leer is overgegaan, weten wij
niet. Heeft zijn leermeester DE HEERE ook in dezen invloed op hem geoefend? In
allen gevalle moet hij reeds vóór zijne uitwijking zich bij de Doopsgezinden hebben
aangesloten; de vervolging om den geloove immers was één der redenen van zijne
vlucht uit het Zuiden. Uitgaande van deze voorstelling zal men moeten aannemen,
dat zich onder de geestelijke liederen, die in 1599 door hem werden uitgegeven in
den bundel De Gulden Harpe, vrij wat bevinden die dagteekenen uit zijn Vlaamschen
tijd. Op zich zelf is het uiterst onwaarschijnlijk, dat hij gewacht zou hebben met het
dichten van liederen tot 1584, den vroegsten datum dien men in de Gulden Harpe
aantreft; de talrijke bastaardwoorden in sommige dezer liederen wijzen eveneens
naar een tijd toen de purist nog niet in den dichter was ontwaakt; VAN MANDER zelf
zegt ons ten overvloede in zijne Voorrede, dat deze liederen vroeger in allerlei andere
bundels waren verstrooid.
In hoofdzaak is er weinig of geen verschil op te merken tusschen de liederen uit
dezen bundel en de overige Doopsgezinde liederen die wij vroeger hebben leeren
kennen. Het zijn dezelfde berijmingen der verhalen van Jozef, Haman, Elia, Susanna
en andere personages uit het O. en N. Testament; dezelfde nauwe aansluiting bij den
tekst des bijbels, dezelfde langdradigheid, dat uitspinnen van een couplet tot tien,
vijftien, twintig regels, van het lied tot twintig, dertig, veertig coupletten - zoodat
vaak het lied-karakter te loor gaat en dergelijke stukken nauwelijks meer gezongen,
wel op slependen toon opgedreund konden worden. Doch dat was immers juist de
bedoeling! Al wat naar kunst van poëzie of voordracht zweemde, moest vermeden
worden in het dichten en zingen dezer liederen, die louter God niet dichters of zangers
ter eere mochten
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strekken. Zóó wilde het de van de wereld afkeerige Doopsgezinde; anders dan de
Kalvinist MARNIX, die, ruimer van opvatting, alle gaven des menschen gaven Gods
achtte en geschikt om er God mede te verheerlijken.
Zóó wilde het dus ook VAN MANDER, wiens geloof hier aan de stem der kunst het
zwijgen oplegde. Naast zulke verhalende liederen vindt men in de Gulden Harpe
lyrische, die evenzeer gelijken op die in andere dergelijke bundels: wij vinden ook
hier die opwekkingen en vermaningen om den goeden strijd te strijden, niet
vleeschelijk gezind te zijn, zijne driften te bedwingen, zich te verootmoedigen, op
God te vertrouwen enz.; alles toegelicht door voorbeelden aan den Bijbel ontleend.
Ook deze liederen hebben niets persoonlijks, ook hier is doorgaans de met
concordanties werkende rethorycker aan het woord.
VAN MANDER is later, de jaartallen wijzen het uit, geestelijke liederen blijven
dichten. Doch al moge hier en daar een enkel couplet zich een weinig verheffen
boven het gewone en alle-daagsche - doorgaans vinden wij ook hier slechts uitingen
van den Doopsgezinden rethorycker, die op zijne hoede is tegen de ijdelheid der
kunst. Het schijnt wel of VAN MANDER, als hij zulke liederen dicht, een ander mensch
is geworden: hij is een of ander huis of schuur binnengetreden, doorgaans wat achteraf
gelegen, waar de Doopsgezinde broeders en zusters vergaderen; onder hen voelt hij
zich lid der gemeente; de wereld met haar zinnelijke schoonheid die het schildersoog
verrukt, is uit zijn oogen en uit zijn hart; hij wil nu slechts, gehoor gevend aan
innerlijken drang, uiten wat in zijn godsdienstig gemoed omgaat en hij moet dat doen
in een vorm die zijne broeders en zusters in den Heere kan stichten. Zóó valt hij
vanzelf in den min of meer conventioneelen trant dezer liederpoëzie, spreekt hij de
taal waarvan men zich moest bedienen om in die gemeenschap begrepen te worden.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

395
Maar anders was het, wanneer de kunstenaar in hem zijne rechten hernam. Zijn
beroep als schilder bracht er hem vanzelf toe, zich te verdiepen in de kunstwerken
van den ouden en den nieuweren tijd; de beeldende kunst bracht hem tot de poëten,
welker voorstellingen immers vanouds zulk een invloed hadden geoefend op
beeldende kunstenaars die, daardoor gaande gemaakt, de vormen en beelden der
eigen fantazie trachtten te verzinnelijken in metaal of marmer, met penseel,
graveernaald of teekenstift. En welk dichter heeft sterker invloed geoefend op de
verbeelding van beeldende kunstenaars dan HOMERUS? In wiens werk was rijker
voorraad te vinden van ‘Historiën, beelden en naeckten’ die voor VAN MANDER
zooveel hooger stonden dan de portretkunst die hij een ‘zyd-wegh oft by-wegh’ der
schilderkunst achtte?
Zoo is het dan begrijpelijk dat hij, het voorbeeld van vroeger genoemde voorgangers
volgend, zich den inhoud der Ilias in den geest tracht te prenten door een overzetting
in het Nederlandsch. Waarschijnlijk heeft hij deze vertaling lang vóór 1597 gemaakt
ten behoeve van zich zelven en van zijne leerlingen; eerst later gaf hij haar aan een
drukker ter uitgave, doch die hield het werk onder zich en eerst vijf jaar na des dichters
dood zag zij het licht.
VAN MANDER had niet het origineele Grieksch maar eene Fransche vertaling
gevolgd; geeft hij ook in hoofdzaak rethoryckers-werk, hier is toch vooruitgang op
te merken, wanneer men denkt aan het werk van VAN GHISTELE en anderen. De
vertaler heeft getracht, eigen persoonlijkheid terugdringend, zijn voorbeeld zoo goed
mogelijk weer te geven; het rethoryckers-vers is er nog, maar de versnijding tot
rethoryckers-coupletten met spreukmatigen slotregel is opgegeven, verdwenen zijn
ook al die invoegsels waarmede vroegere naïeveteit hare eigen indrukken van het
oorspronkelijk werk in de vertaling bracht.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

396
Met dat al blijft deze eerste proeve van VAN MANDER'S vertaal-kunst hoogst
onvolkomen werk.
Beter werk zou hij eerst leveren, nadat hij geleerd had de antieken en de
buitenlandsche Renaissance-poëten na te volgen in de jamben-maat die een uiting
was van den nieuweren tijd. Zooals wij uit zijn Schilderboeck weten, was hij - evenals
DE HEERE - reeds eenigen tijd onvoldaan met het rethorycker-vers, hij had ‘gheen
behaghen in onse ghemeen oude mancke wijse’; de nieuwe Fransche jamben-maat
kende hij wel, maar hij durfde er zich nog niet op laten gaan. Door wien had hij haar
leeren kennen? Naar alle waarschijnlijkheid niet door VAN DER NOOT, dien hij, toch
ook Zuid-Nederlander, nergens noemt; maar waarschijnlijk door JAN VAN HOUT.
Dezen immers roemt hij als ‘den grooten dichter’ door wien de nieuwe maat ‘eerst
in 't ghebruyck is ghecomen’. Zoo zien wij hem dan in 1597 voor den dag komen
met een nieuwe vertaling, ditmaal in jamben-maat, waarin hij VIRGILIUS' Bucolica
en Georgica ook aan Nederlandsch lezenden te genieten gaf.
Dat juist op dit werk zijn keus viel, is wel verklaarbaar. De pastorale poëzie die
ons medevoert naar een droomland van stillen vrede en ongestoorde rust, van
eenvoudig leven en reine zeden, moest wel aantrekkelijk zijn voor den vreed-zamen
Doopsgezinde, die indertijd in zijn eigen land bedreigd was door de benden der
Malcontenten, die uit ervaring kon schrijven:
Die oorlog heeft gheproeft, die weet hoe vrede smaeckt.

Dien vrede genoot hij in zijn nieuwe vaderland; de Hollanders zelf, meende hij,
wisten maar half in hoe gelukkige omstandigheden zij, in vergelijking van
Zuid-Nederland, verkeerden. Voor den balling was het alsof omstreeks den aanvang
der 17de eeuw de gouden eeuw voor Holland was aangebroken:
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Wie loochent of 't is hier Saturni gulden tijdt?
Ghy weet, o Landt, niet, hoe gheluckigh dat ghy zijt!

zooals hij in zijn gedicht Strijdt tegen Onverstandt, opgenomen in den Nederduytschen
Helicon uitroept. Het verwondert ons niet, dat hij in zijne Utlegginghe op den
Metamorphosis een uitweiding van MONTAIGNE over den gelukkigen natuurstaat
der Indianen op Florida lascht; noch dat een Italiaansche beschrijving van West-Indië
door zekeren BENZONI hem zóó aantrekt dat hij haar vertaalt. Indrukken, door vroegere
literatuur gewekt, zullen zijne neiging tot de herderpoëzie nog versterkt hebben;
immers ‘Sannazary Arcadien .... vol soeter Poeterie Pastorale’ was hem niet onbekend
gebleven.
Zoo waren dan Bucolica en Georgica poëzie naar VAN MANDER'S hart. Nu hij,
die poëzie vertolkend, voor het eerst op het nieuwe rhythme zich waagt, leert hij
alras zwieriger streek maken, als een schaatsenrijder die de voorvaderlijke
ossenschenkels wegge-worpen en het stalen schoeisel ondergebonden heeft.
Men luistere slechts naar deze verzen uit den aanvang der eerste Ecloga:
Al ligghend' hier sacht onder 't wijd' bevangh
Des Bueckentops, ghy Tityr, 't Boersch gesangh
Herspeelt al vast op 't pijpken dun van even.*)
Maer lacy! wy de grensen nu begheven
Des Vaderlants; van 't Vaderlantsche g'hucht
En ackers soet doen wy een droeve vlucht!
Du Tityr, luy int schaeuw, leert t'wijl int ronde
Den Bosschen dy naeschallen uyt den monde
Dijn liefste, schoon Amaryllis, met lust.

Zeker, daar is in deze vertaling nog veel gebrekkigs en onbeholpens en over het
algemeen - men kan het niet anders
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verwachten - is VAN MANDER niet opgewassen tegen VIRGILIUS; noch in fijnheid,
noch in kernachtigheid, noch in beeldend vermogen. Doch anderzijds zal men gaarne
erkennen, dat er in VAN MANDER'S werk veel bekoorlijks is, menig aardig gevonden
woord of mooi vers, iets eigens en iets nationaals tevens. Met den smaak in het
nieuwe rhythme heeft hij ook lust in het sonnet gekregen. Een aardig sonnet aan
GOLTZIUS ter opdracht zijner vertaling getuigt daarvan; doch dit oorspronkelijke kan
in schoonheid dit andere vertaalde niet evenaren, dat men vindt in de Utlegghingh
op den Metamorphosis (fo. 109 vo.):
Veel kindtscher als een kindt, dat vyerigh liep, gheneghen
Vijfwouter*) in den hof te vanghen al den dagh,
Versot op 't valsche goudt het welck het blincken sagh,
Schoon root op wiecken blaeuw, van Phoebi licht besleghen Dus in den tijt mijns Jeughts liep ick in veel omweghen
Mijn ydel lusten nae, 't welck ick wel claghen mach,
Dat ick soo was verblindt en nu van al 't bejagh
Geen ander vangh en hebbe als ronw en schaemte creghen;
Want als ick nu ben quyt, door 's Hemels goetheyt groot,
Den Tooverighen doeck die mijn Siel-ooghen sloot,
Ick nu, doch spade, sie mijn dwaesheyt, weert t' bespotten:
Dat 's Weerelts lusten snôo bedrieghlijck maer en zijn,
Blick-wormen*) vuyl onreyn, die 's nachts maer geven schijn
Oft, blinckend al van loot, nieuw aerden broosche potten.

Hier als elders, waar hij zich van de nieuwe maat bedient, zien wij in VAN MANDER
een streven om zich te houden aan de theorie van den alexandrijn, die hij had
uiteengezet in de Voor-reden op den Schilder-consten grondt; die theorie komt in
hoofdzaak neer op het betoog van de wenschelijkheid dat
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de rust in het midden van het vers samenvalle met het eind van een zindeel: de
Fransche theorie die later door BOILEAU zóó kernachtig zou worden samengevat.
Het is ongetwijfeld mogelijk - VAN MANDER zelf en vele andere dichters toonen het
- goede of mooie verzen te schrijven die met deze theorie strooken; doch gelukkig
blijkt bij VAN MANDER en anderen de natuur, die dan toch den dichter maakt, vaak
sterker dan de leer. Niet zóózeer ook staat of valt VAN MANDER'S dichtkunst met de
nieuwe maat, dat al zijne jambische verzen goed of mooi, al zijne rethoryckers-verzen
gebrekkig of leelijk zouden zijn:
Hoe gracelijck sie ick alree nu waeyen
Der Nymphen cleeders en hooft-doecken seylich,
Meest al eenvoudig en somwijlen draeyen
Heen en weer met den windt en hoe daer swaeyen
De lichte Bacchanten met toortsen veylich*).
Rennend' op en af den heuvelen steylich
En Dianens Maeghden ter jacht in 't wilde
Hoe hen slippen en wimpels golven milde

Tot zoo schilderachtige rethoryckers-verzen bezielde hem eene beschrijving uit
OVIDIUS' Metamorphosen, waarvan hij ten slotte zegt:
Te recht ons Pinceel beluystert sulck schrijven

al kan men het vermoeden niet onderdrukken, dat herinneringen aan BOTTICELLI'S
ietwat gemaniëreerde gratie VAN MANDER hier tevens voor het geestesoog speelden.
Dat de dichter hier en elders met het oude instrument nog zooveel weet te doen,
kwam doordat de schilder den dichter de hand bood, de Renaissance-schilder die
zich immers voortdurend in hem handhaaft. Aan dien Renaissance-schilder, die
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belang stelde in de geschiedenis en het wezen zijner kunst, ook in het leven zijner
kunstbroeders en de vorming zijner leerlingen, hebben wij het proza-werk te danken
dat onder den naam van Schilder-boeck nog altijd een voorname bron is onzer
kunstgeschiedenis, doch dat ook in de geschiedenis onzer letterkunde een eervolle
plaats moet innemen.
Het Schilder-boeck, met welks samenstelling VAN MANDER begonnen moet zijn
geruimen tijd vóór 1597 en dat in 1604 verscheen, bestaat uit onderscheiden deelen:
na een inleiding over ‘den grondt der edel vry Schilder-const’ waarin hij zich richt
tot aankomende schilders, volgen de levens der antieke, der moderne Italiaansche,
Nederlandsche en Hoogduitsche schilders; het boek wordt besloten met een
Utlegghingh op den Metamorphosis van OVIDIUS, een soort van handboek der
klassieke mythologie, doorzaaid met vertaalde brokken poëzie van voorname antieke
auteurs, een rijkelijk vloeiende bron van tweede-hands-kennis der Oudheid. In de
berijmde handleiding voor jonge schilders die het boek opent, vindt men veel berijmd
proza, maar daartusschenin goede stukken als die laatstelijk aangehaalde verzen. Ik
zeide reeds dat die verzen niet de eenige van dien aard zijn; waar VAN MANDER b.v.
over de landschapsschildering spreekt, hooren wij eveneens rethoryckers-verzen van
een eigenaardige bekoorlijkheid.
Oorspronkelijk is VAN MANDER ook in dit werk slechts tot op zekere hoogte. Het
werk van den Italiaan Vasari Le vite de' più eccellentí Pittori (ao. 1550) heeft hem
niet alleen opgewekt tot het samenstellen van zijn Schilderboeck, maar is ook in
menig opzicht door hem nagevolgd, zelfs heeft hij de levens der antieke en
Italiaansche schilders uit VASARI'S werk vertaald. Als geschiedschrijver leert men
hem kennen vooral uit de levens der Nederlandsche en Hoogduitsche schilders, waar
hij grooten-

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

401
deels oorspronkelijk werk levert. Over de verhouding van het Schilder-boeck tot
zijne bronnen hebben wij hier verder niet te handelen; dat is zaak van den
geschiedschrijver der schilderkunst. Ons moet het te doen zijn om den proza-schrijver
VAN MANDER te leeren kennen.
VASARI had hem de moeilijke kunst der karakteristiek geleerd: het individueele
der onderscheiden kunstenaars, hunne bijzondere gaven, hun kracht en hun zwakheid
leeren zien en uiteenzetten; naast den kunstenaar den mensch te toonen door het
aanwijzen van persoonlijke eigenaardigheden, door gebruik te maken van trekken
aan hun dagelijksch leven ontleend, van anecdoten die hen deden zien en kennen.
De levens der Italiaansche schilders vertalend, waren VAN MANDER'S oogen voor
dat alles gescherpt, was de, hem als kind van den nieuweren tijd aangeboren, zin
voor het karakteristieke en individueele ontwikkeld. Zoo kon hij in de door VASARI
gewezen richting zijn eigen weg vinden en als zelfstandig levensbeschrijver en
kunst-criticus toonen wat hij vermocht.
Degelijkheid en nauwgezetheid kenmerken den levensbeschrijver, onbevangenheid
en scherpte van blik den kunst-criticus, zin voor het karakteristieke beiden. VAN
MANDER heeft zich ontzaglijk veel moeite gegeven om zijne stof te vergaderen. Als
leerling van DE HEERE, later van PIETER VLERICK te Kortrijk had hij veel over
schilders gehoord; op zijne reis buitenslands en zijne tochten door deze landen, in
den omgang met GOLTZIUS, CORNELIS CORNELISZ. en andere schilders had hij zijn
kennis aangevuld, veel schilderijen gezien en vergeleken. Zóó voorbereid, toog hij
aan het te boek stellen van hetgeen hij te weten was gekomen, van zijne gevoelens
en zijne inzichten over kunstenaars en kunst. De levensbijzonderheden van elken
schilder worden zoo volledig mogelijk medegedeeld, al beklaagt hij zich wel eens
dat hij niet beter op de hoogte heeft kunnen
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komen. De onderscheiden werken somt hij op, dikwijls met korte critische
opmerkingen. Doorgaans wordt een leven ingeleid door een beschouwing van
algemeenen aard over kunst of de ontwikkeling van kunstenaars. Hier en daar geeft
hij eene uitweiding over het leven van dien tijd; van dien aard is b.v. de aardige
passage over de wisselvalligheid der toen-malige kleeding in het Leven van LUCAS
DE HEERE. Vooral waar VAN MANDER als biograaf optreedt, toont hij zich als prozaïst
in zijn eigenaardigheid en zijn kracht.
Wat viel hier een rijkdom van kleurig leven te verwerken, welk een verscheidenheid
van karakters, van toestanden en stemmingen, van uiterlijk en innerlijk gebeuren,
dat aan de wereld der Italiaansche novellistiek herinnert. Ook Nederlandsche schilders
waren lustige gezellen: ‘hoe schilder hoe wilder’ zeide het spreekwoord. VAN
MANDER vermaande zijn leerlingen wel, er: ‘hoe schilder hoe stilder’ van te maken,
maar zij stoorden er zich niet veel aan. De meesten hadden er pleizier in eens uit te
spatten, den ernst van het werk te onderbreken door een dollen streek, anders te zijn
en te doen dan anderen, iemand een poets te spelen. Men vond er ook die statig of
zedig waren, beschaafde, ontwikkelde mannen als de adellijke ANTHONIS VAN
MONTFOOT, JAN VAN SCHOREL en ALDEGONDE'S vriend DIRCK BARENTSEN van
Amsterdam.
In vele dezer levensbeschrijvingen vinden wij de novelle in kiem of half volgroeid.
Duidelijk blijkt dat uit de reeds meer-malen aangehaalde of gedeeltelijk overgenomen
levens van AERTGEN VAN LEIDEN, van FRANS FLORISZ. den grooten ‘suypenier’ en
zijn vermakelijke drinkwedstrijden, van HENDRIK GOLTZIUS. Maar ook in de levens
van LUCAS VAN LEIDEN, QUINTEN METSYS, PIETER BREUGHEL, JAN VAN SCHOREL
en anderen vinden wij novellistische elementen of halfbewerkte novellistische stof.
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Echte aandoening, hartstocht, het komische ontgaan VAN MANDER niet. Het woord
van den jonggestorven Antwerpschen schilder JACQUES DE BACKER: ‘Ick, arm
Mensch, moet ick soo vroegh sterven?’ heeft zijn biograaf blijkbaar getroffen. Hoe
aardig vertelt hij van SCHOREL'S liefde voor het mooie twaalfjarige dochtertje van
zijn meester JACOB CORNELISZ.:
‘Desen Meester hadde een seer fraey dochterken van twaelf Jaren, aen welck de
Natuere scheen haer uyterste vermoghen te hebben ghetoont mede te deelen en in te
storten allen welstandt, schoonheyt en vriendlijcke gracelijckheyt. En alhoewel deses
Vrouw-menschen aerdighe bevallijckheyt SCHOORELS herte in liefde verwonnen en
aengelockt hadde, overmidts het dochterkens jongheyt hy met danckbaerheyt van
zijn Meester vertreckende, bleef waer hy reysde altijt de soete ghedachtenis en goede
toegheneghentheyt tot het Meysken in zijn herte, verhopende naemaels zijn liefde
door Echt-knoop ghevestigt mocht worden’. Op zijn zwerftochten door Duitschland
en Oostenrijk komt de jonge schilder, die ‘zo mildt en vroylijck van gheest’ was, die
dichterlijken aanleg had en goed zijn talen sprak, bij een baron in Karinthië, een
groot liefhebber van schilderkunst die hem zijn dochter tot vrouw wil geven; dat zou
SCHOREL wel behaagd hebben ‘ten hadde ghedaen dat het Amsterdamsche dochterken
hem so geschildert was van den Liefde-Godt in 't herte, waer van hy altijt de
prickelinghe bevoelende, niet en docht dan om in Consten volcomender te worden;
door welcke vyericheyt hy veel ghevoordert heeft, schijnende of Liefde Consten doet
leeren’. Maar die trouwe liefde wordt niet beloond; eindelijk keert de zwerver uit
Italië huiswaarts en ‘tot Utrecht wesende, verhoorde droeflijck hoe zijns Meesters
dochter t'Amsterdam ghehouwt was met eenen Goutsmit, en dat door zijn te langh
vertoef de hope zijns troosts hem was benomen’ (fo. 234 vo.-fo. 235 vo.).
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VAN MANDER vertelt ons nog allerlei van SCHOREL'S verder leven: hoe beroemd hij
werd, hoe gezocht hij was bij de groote heeren in Nederland; de geschenken die de
Koning van Zweden hem zendt: een ijsslêe, martervellen, een kaas van tweehonderd
pond! Van elders weten wij, dat hij, later kanunnik geworden, verboden omgang had
met een vrouw uit de volksklasse. Heeft hij dat mooie kind van twaalf jaar niet kunnen
vergeten?
Het komische? Wie zelf als jongen dat vermakelijk portret in kersensap op het
zitvlak van een kameraad schilderde, hoe zou die geen pleizier hebben gehad in zoo
menigen kwinkslag, poets of dollen streek, in al dat uit den band springen der schilders
van toen! Reeds in zijn opvatting van kunst komt dat uit. VAN MANDER moge hier
en daar wat academisch oordeelen en spreken, hij was te zeer Vlaming gebleven om
geestig afgebeelde natuur en waarheid niet op haar rechten prijs te stellen. Wie zich
zou willen ergeren aan de stukken van PIETER BREUGHEL - niet hij! Als hij staat voor
een tafereel van ‘Pier den Drol’ zooals zijn tijdgenooten hem noemden, kan hij zijn
lachen niet houden: ‘Oock siet men weynich stucken van hem die een aenschouwer
wijslijck sonder lachen can aensien, ja hoe stuer wijnbrouwigh en statigh hy oock
is, hy moet ten minsten meese-muylen oft grinnicken’. In de grappen van Gillis
Mostaert, van Frans en Jacques Floris moet hij zelf pleizier hebben gehad, anders
had hij ze ons niet zoo getrouwelijk en uitvoerig verteld. Ook hier ging bij hem
waarschijnlijk de natuur boven de leer; want de leermeester van aankomende schilders
en de Doopsgezinde in hem achten het noodig om vóór de vermakelijke verhalen
over Frans en Jacques Floris, hoofdschuddend te zeggen: ‘Met onlust sal ick hier nu
eenighe zijner overdadighe stucken verhalen, die ick wensch meer ghelastert en
verwondert onder die van onse Const,
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als naeghevolght en ghepresen mochten worden en dat de Jeught, hoe sterck
vermoghende, hier in geen vermaertheyt en sochten te becomen’.
Wat dit verhaal evenals zoo menig ander zoo levendig en onderhoudend maakt,
is de ingevlochten dialoog, zooals de auteur zich dien blijkbaar uit de mondelinge
overlevering herinnerde. De natuurlijkheid van die omgangstaal met hare pittige
uitdrukkingen, aardige zetten en rake epitheta vormt een scherpe tegenstelling met
het bloemrijke, niet zelden pompeuze rethoryckers-proza, met het streven naar zekere
academische grootschheid die wij elders in het Schilder-boeck aantreffen.
Wij zien hier nog vrij wat van het middeleeuwsch proza, maar het nieuwe leven
zoekt er zijn weg met vallen en opstaan. De wijze waarop VAN MANDER zijne zinnen
verbindt met relativa en tegenwoordige deelwoorden is niet zelden uiterst onbeholpen;
soms weet hij niet hoe hij aan een eind zal komen of hij struikelt over zijn pompeuze
zinnen als een toenmalig pronker over zijn degen. Maar ook, wat een aardige epitheta,
zooals die van JAN VAN SCHOREL, dien hij: ‘den Lanteeren-drager en Straet-maker
onser Consten’ noemt. Hoe dwingt deze schilder, schilder ook met de pen, het
veelszins nog ongeoefend Nederlandsch tot de ‘schildring zonder verf met louter
luchtpenceelen’, tot een wedstrijd met de zoo veelzijdig zich ontwikkelende
schilderkunst in zijne beschrijvingen van schilderijen, in zijne ontleding der bijzondere
gaven en eigenaardigheden van elken schilder, in zijn kunst-critiek en in het
weergeven van het karakteristieke dat hij in de menschen of de maatschappij zijner
dagen opmerkte.
Door dat alles en door meer nog dat ik hier ter zijde moet laten, is het
Schilder-boeck bij uitnemendheid geschikt ter kenschetsing van ons proza uit dezen
overgangstijd en mag het evenals de Biënkorf een mijlpaal heeten op den
ontwikkelingsweg van dat proza.
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Het Schilder-boeck moet het voornaamste van VAN MANDER'S letterkundige
voortbrengselen worden genoemd: het geeft ons de volledigste voorstelling van zijn
wezen als mensch, als schilder en als auteur; oorspronkelijkheid en talent zijn hier
in hooger mate vereenigd dan in eenig ander werk van zijn hand; het toont hem als
prozaschrijver in zijn kracht, als verdienstelijk dichter vooral van de oude, doch ook,
in een paar sonnetten, van de nieuwe school.
De voltooiing van dit omvangrijk werk gaf hem blijkbaar wel eenige voldoening:
men moge allerlei gebreken in zijn werk aanwijzen - hij heeft het dan toch maar
volbracht, hij heeft iets gedaan. Die overtuiging spreekt uit het laatste terzet van zijn
sonnet vóór de Utlegghingh ‘aen den traegh verbeterenden snellen Berisper’:
Veel hebben mondts ghenoech, om yemandts werck te laken,
Maer niet wel handts ghenoech, wat beters selfs te maken:
Het segghen is maer windt, ick houde veel van doen.

Alleen stond hij in die overtuiging niet. Een zijner lofredenaars, I. DUYM zegt aan
het slot van een sonnet Op de Utlegginghe:
Rust nu, VAN MANDER, rust, leeft voorts heel onbeswaert,
U const, u const is nu ghenoech gheopenbaert.

Al was de geprezene te verstandig om zich veel aan te trekken van den stortvloed
hoogdravende lofdichten, hij mocht aannemen, dat hij met de uitgave van zijn boek
een goed werk had verricht, vooral in een tijd die inzicht in het wezen der kunst,
kennis van wat men hare wetten en regelen noemde en van hare geschiedenis, zoo
noodig achtte ter vorming en opleiding van den kunstenaar.
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Aan DUYM'S opwekking tot rusten gaf de schrijver van het Schilder-boeck geen
gehoor. Wat hij in de beide jaren levens, die hem nog waren beschoren, als schilder
gewerkt heeft, weten wij niet; doch de poëzie blijft hem bekoren. Een jong geslacht
was ondertusschen naast hem opgegroeid; een nieuwe poëzie deed zich hooren, die
voor een deel voortzetting der zijne mocht heeten. De klanken dier nieuwe poëzie
uit den mond van een der meestbegaafden onder die jonge zangers treffen den ouderen
dichter zóó dat de melodie hem in het oor blijft hangen, dat hij behoefte gevoelt haar
te verwerken op zijne wijs. Toen hij HOOFT'S Vluchtige nimph waer heen so snel?
had gelezen, dichtte hij op die voois een aardig minnelied waarvan ik hier een paar
coupletten mededeel:
Tempe, du schoon landouw' en dal
Langhe men onthouwen sal,
Hoe dat Daphne als haer grafstê
U in 't vluchten bald verkoos,
Doe sy lijf end' ghestalt verloos.
Comende by haers Vaders vloet,
Zaghmen haer met bladers zoet,
Die groen blyven, Boom beclyven;
Phebus desen warmen stam
Droevelick in zijn armen nam.

Daar was zij weer, de Oudheid met hare in Italie herboren kunst en poëzie, met hare
bekoorlijke mythen, die den dichterlijken schilder zijn gansche leven hadden
aangetrokken; maar die toch heidensche mythen bleven voor den Doopsgezinden
Christen, met het klimmen der jaren dieper overtuigd van de ijdelheid dezer wereld
en meer vervuld van een later,
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beter bestaan. In die stemming heeft hij, waarschijnlijk in het laatst van zijn leven,
een aantal geestelijke liedekens gedicht, die onder den titel Bethlehem, dat is het
Broodhuys enz. aan de herders op Kerstnacht in den mond gelegd worden en in het
kort de geheele bijbelsche geschiedenis behandelen. Doch, hoe bijbelsch ook van
inhoud, den vorm ontleende de dichter aan de heidensche Eclogae van VIRGILIUS;
zijne herders zijn vermomde Arcadiërs: het Renaissance-bloed kroop waar het niet
gaan kon. Beter gelukte het VAN MANDER de twee strijdige stroomingen van zijn
wezen te versmelten in een sonnet dat in 1606, het sterfjaar des dichters, het licht
zag. Een Hollandsche vertaling van PETRARCA'S verhandeling De Remediis utriusque
Fortunae, een geschrift ter aanprijzing der Stoïcijnsche gelijkmoedigheid in vooren tegenspoed, gaf VAN MANDER aanleiding tot het dichten van zijn sonnet. Herdenkt
hij hier PETRARCA ook als den ‘edel dichter soet’ die gekroond is op het Capitool,
deze is toch voor hem ook de man die zich gedrongen voelde ‘Te gheven rechtgestalt
't verwaent en swack ghemoet.’
De scheur in PETRARCA'S wezen, die ook in deze moraal-philosophische
verhandeling gaapt, is in dit sonnet van VAN MANDER niet zichtbaar. Immers, daar
is de Christen aan het woord blijkens den aanvang:
Den Mensch als wandelgast in dit becommert velt
(Om soecken eeuwich rust) wort veel gesmeeckt, bedrogen
Van kitligh schijn-geluck

Van dat zoeken naar de eeuwige rust als doel van den mensch in deze wereld is geen
sprake bij PETRARCA, die met al zijn Stoïsche wijsheid, zijn rijkdom van voorbeelden
en rustige dialectiek toch geen vrede kan vinden voor de onrust van zijn gemoed.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

409
Het zoeken dier eeuwige rust - dat moet wel VAN MANDER'S heerschende stemming
zijn geweest in het laatste jaar vóór zijn dood. Blijkbaar ging hij beseffen - een zijner
goede vrienden, PETER VERGEELSZ. deelt het ons mede - dat de dood niet meer ver
af kon zijn. Dat besef heeft er hem toe gebracht, als zoo menig rethorycker van
vroegeren tijd, zijn rekening met den hemel af te sluiten in een Christelijk gedicht.
Onder den indruk van DU BARTAS' Semaine (ao. 1579) heeft ook VAN MANDER zijn
epos willen schrijven en zijn Olijf-Bergh ofte Poema van den laetsten Dagh
samengesteld, dat eerst na zijn dood is uitgegeven. Een beschrijving van dien dag
des Oordeels zou hem zelf en anderen tot een waarschuwing strekken en tevens ‘het
teer ghemoet der Jeught bevesten aan den Heer’.
Doordrongen van de waarheid zijner lijfspreuk Een is noodigh: dat wij in dit leven
steeds bedacht moeten zijn op alles wat strekken kan tot ons zieleheil, laat de dichter
geen gelegenheid voorbijgaan om te stichten, te preeken en zijne leeringen toe te
lichten met voorbeelden. Die voorbeelden ontleent hij aan den Bijbel of aan de
Oudheid; immers er hadden tal van vrome heidenen geleefd die een Christen ten
voorbeeld konden zijn; juist in PETRARCA'S verhandeling De Remediis was dat zoo
overtuigend aangetoond. De belangstelling des dichters in de zoo breed zich
ontplooiende wetenschap zijner dagen en zijne overtuiging van het nut dier
wetenschap brengen hem ertoe de uitkomsten der wetenschap te pas of te onpas in
zijn gedicht op te nemen; dat wij ook daar telkens bij de Oudheid en de heidenen
belanden, zal duidelijk zijn voor wie overweegt, hoe krachtig de Renaissance zich
ook in de wetenschap openbaart.
Zoo is dan de Olijf-Bergh, evenals de Semaine, aangezwollen tot een groot
episch-didactisch gedicht; doch, anders dan DU BARTAS heeft VAN MANDER de
eenheid in zijn werk slechts tenauwernood weten te bewaren. In de Semaine ligt de
eenheid
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in het scheppingsverhaal; in den Olijf-Bergh zou men den tekst: ‘veel der dinghen
die den Heere op den Olijfbergh leerde’ als den draad kunnen beschouwen die door
het geheel loopt, doch die ‘veelheid der dingen zelf reeds wijst op het gemis aan
eenheid. Dat gemis aan eenheid zou minder wegen, indien wij de schoonheid der
poëzie zelve daartegenover konden stellen. Doch slechts op enkele plaatsen vinden
wij goede of verdienstelijke verzen; zoo b.v. in de aanroeping tot God, in de uit
OVIDIUS vertaalde beschrijving der gouden eeuw en in de bovenaangehaalde verzen,
waarin de dichter klaagt over de onverdraagzaamheid jegens zijne geloofsgenooten.
In een werk van geringen omvang als het sonnet kon VAN MANDER er in slagen, zijn
verdeeld gemoed voor een oogenblik tot eenheid te dwingen, voor een werk van zoo
grooten omvang als de Olijf-bergh schoten zijne gaven te kort: daar overheerschte
de Christen den aanhanger der heidensche Renaissance die zich toch niet gewonnen
gaf, de naar stichting en leering strevende rethorijcker den schilder-dichter die zich
toch hier en daar blijft toonen.
Juist die tweeslachtigheid en die menging van oud en nieuw - wij zeiden het in
den aanvang - maken CAREL VAN MANDER tot een type van dezen tijd van scheuring
en verdeeldheid tusschen oud en nieuw: hem, den Vlaming die in het Noorden een
tweede vaderland vindt; den Doopsgezinde die zich kant tegen Rome, maar ook tegen
de onverdraagzaamheid der Kalvinisten; den rethorycker en Renaissance-dichter;
den man van veelzijdigen kunst-aanleg, die zich van de schilderkunst telkens tot de
dichtkunst getrokken voelt: die verdienstelijk geweest is vooral als vertaler van
klassieke en Renaissance-poëzie, doch die ook hier en daar fraaie oorspronkelijke
verzen heeft gedicht en proza dat zijne levensvatbaarheid nog heeft behouden.

Eindnoten:
1) Zie: Godsdienstige en Kerkelijke Geschriften (van MARNIX VAN ST. ALDEGONDE) uitgeg. door
J.J. VAN TOORENENBERGEN I, 1 vlgg.
2) A.w. I, 35 vlgg.
3) Vgl. Kronijk v.h. Hist. Genootschap 13de Jaarg. p. 289; HOOFT, Ned. Historiën bladz. 301, 185
(het laatste gezegde werd gehoord door HOOFT'S schoonvader, ARNOUT VAN ERP).
4) Mijn hoofdstuk over MARNIX in de Gesch. v.d. Ned. Lett. der 16de eeuw II, 270 vlgg. is hier
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VAN TOORENENBERGEN'S uitgave der Godsdienstige en Kerkel. Geschriften van MARNIX een
veel beter gebruik gemaakt dan vroeger. Voor de kennis van MARNIX' staatkundige loopbaan
verwijs ik nog naar HOOFT'S Ned. Hist. p. 1014 en 1024. Voor het verhaal van BUCHELL naar
FRUIN'S Verspr. Geschr. IX, 83 vlgg. en de uitgave van BUCHELL'S Diarium p. 242. De beide
sonnetten aan DE HEERE o.a. in BLOMMAERT'S Nederd. Schrijvers van Gent bl. 157.
Over de Psalmvertaling (behalve in VAN TOORENENBERGEN'S uitgave) nog te raadplegen:
KNAPPERT'S vroeger genoemde verhandeling in Hand. en Meded. v.d.M. der Ned. Lett. 1905-6
en Archief voor Ned. Kerkgesch. I, 129 vlgg. Over het albumblad van MARNIX in JAN VAN DER
DOES' Album Amicorum is gehandeld door Prof. VAN TOORENENBERGEN in Oud-Holland
Jaargang 1893, p. 149 vlgg.
De Biênkorf moet geschreven zijn in of omstreeks 1568; fo. 28 vo. leest men: ‘dat de Spaengiaerts
..... hebben nu onlancx comende te Groningen in Vrieslant, hare vendelen gekerstent etc.; fo.
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De Historia S.S. Imaginum et picturarum (ed. PAQUOT) Lovanii 1771 (1e uitgaaf van 1570) p.
614-615 in de daar opgenomen Oratio de agnis Dei o.a. behalve wat ik reeds in den tekst
vermeldde: ‘Hollandi putant se nomen Auctoris scire; sed ille erubescens de tam turpi foetu
suum esse negat etc.; hier ook over den naam Isaac als beteekenend: ‘risum fecit mihi Deus’.
VAN TOORENENBERGEN houdt den Biënkorf voor een vertaling van een door MARNIX geschreven
Fransch werk, dat later - doch zeer uitgebreid - als Tableau des différends etc. is uitgegeven;
vgl. vooral zijne Verscheidenheden XXVIII vlgg.; dat (beknopte) Tableau zou dan zijn ontstaan
c. 1561-'65. Ik heb tegen zijne voorstelling te veel bezwaren om haar te kunnen aanvaarden. Ik
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Over den invloed van RABELAIS op het Tableau vgl. Revue d'Histoire Litt. de la France III,
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den Weleerw. B.H. MOLKENBOER O.P. in De Katholiek CXXXI.
Over DONCKANUS (DUNCANUS) en zijn vermoedelijk aandeel in de Corte Confutatie vgl. De
Katholiek van Januari 1907.
5) Vgl. Schilder-Boeck fo. 5, 47:
T'is wel een schoon bloeme - droeghe sy vruchten,
Soo dat sy brochte het meel in de keucken;
Dan mochte den sin haer t'hanteren jeucken.
6) De hier gegeven schets van VAN MANDER'S leven en werk berust voor een deel op wat ik vroeger
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zijne hooggestemde bewondering overal deelen; op menige plaats is door Dr. J. allerlei in VAN
MANDER'S verzen en proza gelegd, wat er m.i. niet in ligt; desniettegenstaande erken ik gaarne,
dat hier voor het eerst een beeld van VAN MANDER'S gansche persoonlijkheid is gegeven en
zijne plaats in de geschiedenis onzer literatuur bepaald. Eerst later bleek mij, mijne eigen sinds
1889 gemaakte aanteekeningen raadplegend, dat er nog het een en ander te voegen is bij het
door Dr. J. medegedeelde: Het bericht uit het Leven van K. van Mander dat de dichter met
omkranst hoofd in het graf is gelegd, wordt uit een ‘onwraakbare overlevering’ bevestigd in L.
BIDLOO'S Panpoeticon p. 46. Het lied uit het Geuzenliedboek in de uitgave van VAN LUMMEL
p. 402. Het, in navolging van HOOFT gedicht, minnelied in Den Nieuwen verbet. Lusthof (3e
druk) p. 83; daar ook nog een ander (veel minder beteekenend) lied (ondert. Een is noodich).
Twee gebrekkige bruiloftsliederen, met zijn spreuk onderteekend, in Bloemhof v.d. Ned. Jeught
p. 94-98. Het sonnet ter eere van PETRARCA medegedeeld door Dr. A.S. KOK in Ned. Spectator
1904, no. 22.
SPIERINCX' getuigenis van VAN MANDER'S veelzijdigheid in BUCHELL'S Diarium p. 461.
Over SPIERINCX' tapijtfabriek (en KAREL VAN MANDER DEN JONGE) een artikel in Oud-Holland
door A. BREDIUS (Jaargang 1885).
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Noord-Nederlanders.
Jan van Hout en Janus Douza.
Er bestaat reden om deze twee verdedigers van Leiden in één adem te noemen: de
geschiedschrijver mag niet scheiden, wie zich gedurende hun leven zoo nauw
verbonden voelden door den band der vriendschap, door gelijkheid van gevoelens,
streven en smaak. Van die vriendschap kunnen wij ons eenige voorstelling vormen
uit deze verzen, door JAN VAN HOUT in DOUZA'S Album Amicorum geplaatst:
Vruntschap gemaect, in schijn bedect,
Vergaet soubijt,
Als comt de noot
En schielic laect. Mer die verwect
Wert in een tijt
Van angste groot,
Als elc een waect en noot deurbrect Geen leet noch spijt,
Noch storm noch stoot
Haer wortel raect, mer onbevlect
Blijft, hoe lang 't lijt*),
Jae naer*) de doot.
en

1575 i j

Decemb.

Met dit naschrift:
‘Tot een gedencteycken van de geduyrige ende onveranderlicke vruntscappe mitten
Hoochgeleerden Edelen Erntfesten Joncheere Johan van der Douz, Heer tot Noortwijc,
by tyden van de tweede belegeringe der stadt Leyden, in de uyterste hongernoot en
sterfte gemaect, es dit gestelt by my Jan van Hout.’
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Die vriendschap is inderdaad onveranderlijk gebleven. DOUZA heeft zijnerzijds zijn
vriend VAN HOUT hoog gesteld als mensch en als dichter. Hij heeft hem dikwijls
geprezen als ‘Belgicae Princeps lyrae’, hij heeft hem voorspeld dat het late nageslacht
hem den roem schenken zou dien de tijdgenoot hem, naar DOUZA meende, onthield:
Saepe venit magno foenore tardus honos
................
Intervallo opus est. Virtuti haec gratia semper
A sera tribui posteritate solet.

In hoever deze voorspelling waarheid bevat, zal eerst kunnen blijken, indien de
volledige werken van VAN HOUT te eeniger tijd zijn teruggevonden. Doch zooveel
blijkt reeds nu, dat hij in de geschiedenis onzer letterkunde een plaats verdient nevens
de overige dichters van beteekenis uit de tweede helft der zestiende eeuw.
Kracht, vooral daarvan spreekt het gebaard forschgeteekend gezicht, waarboven een
stalen stormhoed wel zou passen, dat wij op het eenig bekende portret van JAN VAN
HOUT zien. Innerlijke kracht, die den jongen van lage kom-af omhoog stuwde tot
een aanzienlijke plaats in zijn vaderstad; die hem in staat stelt een leven van
onverpoosden en veelzijdigen arbeid te wijden aan de zaak van den opstand eerst,
aan den bloei van zijn stad en volk daarna. Zoon van eenvoudige lieden, Leidsche
wevers van ouder tot ouder, heeft hij toch misschien een geletterde opvoeding gehad.
Of heeft hij zich de kennis van Fransch, Italiaansch, Latijn en van de literatuur dier
talen, die wij later bij hem opmerken, door eigen inspanning verworven? Geboren
in 1542, wordt hij in 1562 benoemd tot klerk van den secretaris der stad; twee jaar
later volgt hif dezen op en blijft die
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waardigheid bekleeden tot zijn dood in 1609. Echter niet onafgebroken. In 1569
wordt hij op aandrang van Bossu als ‘zeer suspect’ ontslagen; met zijn gezin vertoeft
hij als balling een paar jaren buitenslands, vooral te Emden, en wint er den kost als
notaris.
Wanneer Leiden zich vóór den Prins heeft verklaard, keert hij terug; in 1573 zien
wij hem op nieuw als secretaris der stad. De verschrikkingen van het beleg doorstaat
hij mede; met VAN DER WERF, de beide DOUZA'S, BRONCHORST en een paar anderen
vormt hij de kern der partij in de stad, die verdediging wil tot het uiterste. Na 1575
breken goede jaren voor hem aan. De Prins had hem reeds in 1573 benoemd tot
notaris, hij wordt secretaris van Curatoren der Universiteit, is eenige jaren secretaris
der vierschaar, heeft de stadsdrukkerij onder zijn beheer.
Hoeveel hij ook werkt voor anderen, hij verwaarloost zijn eigen belangen niet.
Noch hij noch zijne vrouw LYSBETH VAN WING, van eenvoudige afkomst, hadden
geld; bij zijn dood is hij een rijk man; niet voor niets was Hout en Wint zijn zinspreuk.
Doch zoo hij veel geld en goed overgewonnen heeft, het was ‘met God en met eere’.
PAULUS BUYS, een zijner vijanden, heeft in een proces VAN HOUT'S eerlijkheid in
twijfel getrokken, naar alle waarschijnlijkheid ten onrechte. Met het zelfverdiende
geld weet hij zich het leven aangenaam te maken; zijn kleerkast is goed voorzien;
wat hij aanschaft, moet degelijk zijn: ‘koffers mit zeer starcke banden, van binnen
mit goet lynwaet ende elk mit een doubelt slot’, ‘van goet drooch hout mit goet leer
overtrocken ende yseren banden’, ‘goet styf werc mit yseren handvaten, niet alleen
ter zyden, mer ooc voor in tmidden’. Hij weet wel waar de beste Spaansche wijn te
krijgen is en houdt van een vroolijken maaltijd. Zijn winnende hand is mild - ook
voor anderen. In de
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eerste plaats voor zijne ouders, die hij hartelijk lief gehad heeft; later ook ondersteund,
‘twelck voer ons beyden (zijne vrouw en hem) doch een lieve last es geweest’. Goed
zoon, is hij ook een goed vader; zijne dochters moeten een degelijke opvoeding
hebben; doch van ‘courtisaensche manieren’ en ‘'t joffertgen te spelen’ is haar vader
niet gediend. Hoe behartigt hij de opvoeding van zijn zusters kind, JAN ORLERS, later
burgemeester van Leiden! Maar oom JAN is kort aangebonden. Als de jonge ORLERS
hem eens een brief zendt van het soort dat wij ‘praatbrieven’ noemen, schrijft zijn
oom hem: ‘Wat gaet u over!*) Meyndy, dat ic zo weynich te doen hebbe, dat my ooc
lusten zoude brieven te scryven, daer ic niet en weet te scryven! Als ic yet te doen*) *)scheelt u.
*)
hebbe, zal ic wel scryven. Weet gy wel, dat als tschaepken ba zeyt, dat het dan
bestellen.
een beet verliest, datter niets costelicker is dan de tijt, twelc ic nu, alle daechs in zo
groten werc steeckende en zoo weynich hulps hebbende, gevoel en leer. Quelt mij
voorts mit zulcke brieven niet en vaert wel.’
Dat mocht de wind van voren heeten! Ook anderen wisten van dien wind mee te
spreken, want VAN HOUT gooide er wel eens een hard of scherp woord uit, zooals
hij later in zijn testament erkende.
Hij was een man die ‘bloed in het oor’ had, om met onze voorouders te spreken.
Ds. TALING had het bijna aan den lijve ondervonden, toen hij van den preekstoel af
het opschrift der papieren munt, door de Leidsche Vroedschap uitgegeven, scherp
afkeurde: Haec Libertatis ergo stond er; het had Haec Religionis ergo moeten zijn.
Te hoog rijst de toon der straf-predikatie voor JAN VAN HOUT, naast VAN DER WERF
in het ‘Heerengestoelte’ gezeten en waarschijnlijk van oordeel, dat ook hier de
waarheid in 't midden lag. Hij trekt een geladen pistool uit den zak en vraagt VAN
DER WERF: ‘wil ik hem
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er af lichten?’ Maar VAN DER WERF weet hem gelukkig tegen te houden.
Zoo iemand mag men wel met OUDAEN ‘een man van forssen inborst’ noemen.
Naar het schijnt, was hij niet vrij van heerschzucht, eigenschap van meer sterke
karakters, doch overigens te goeder trouw. Niet haatdragend: de wraak liet hij over
aan God, wiens wil de wet was waarnaar hij getracht heeft te leven. Maar dien wil
van God vernam hij allereerst uit den door hem zelf gelezen bijbel en uit de stem
van het eigen geweten. Hij zal, gelijk ieder ander van zijn tijd, gaarne ter kerk zijn
gegaan en daar zoowel als elders geluisterd hebben naar hetgeen de predikanten hem
goeds te zeggen hadden. Doch zij moesten niet de wet willen stellen aan de wereldlijke
Overheid; niet DS. TALING is zijn man, maar CUCHLINIUS en BASTINGIUS,
geestverwanten van OLDENBARNEVELT.
Als vroom libertijn houdt hij in dit leven den blik gericht op een beter, als
humanistisch gevormd kind van zijn tijd is het leven op deze aarde in zijn
onderscheiden uitingen hem lief. Aan wetenschap en kunst besteedt hij gaarne den
tijd dien zijne drukke bezigheden hem laten; de opkomende Germanistiek wekt zijne
belangstelling. Onder zijn vrienden zien wij geleerden als LIPSIUS, BERTIUS,
RATALLER, MODIUS, den beroemden uitgever PLANTIJN, den Latijnschen poëet JANUS
LERNUTIUS, verder SPIEGHEL, ROEMER VISSCHER, COORNHERT, VAN DER VOORT.
Tot zijne beste vrienden behoorden zeker met DOUZA, SPIEGHEL en COORNHERT.
Hij vraagt SPIEGHEL met diens vrouw bij zich te logeeren, wanneer zij te Leiden
zullen komen om hun zoon daar school te leggen. COORNHERT schrijft onder een
aan VAN HOUT gericht sonnet: ‘Gheeft dan, o Christe, dat u ware doechde in
bestendige vrundtscappe te zamen in u vereenicht houwe, u JOHAN VAN HOUT ende
ooc u D.V. COORNHERT 1579-7-9.’
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Wie zooveel dichters onder zijne vrienden telde, had ook zelf aanleg en neiging tot
de poëzie. Zijn vader was hem daarin voorgegaan. ‘Esser wat nieuws’, schrijft (ao.
1593) de oude man aan zijn te Amsterdam in den boekhandel werkzamen kleinzoon
JAN ORLERS, ‘tzi van const of om te lesen, zo zend mi wat, schrivende de prys van
dien; ic zal u tgelt zenden’. Die CORNELIS MEESZOON was blijkbaar een rethorycker
van den ouden stempel, maar toch niet geheel afkeerig van het nieuwe. Zijn kleinzoon
doet ook aan poëzie; maar hij behoort tot het jongere geslacht en dicht dus sonnetten.
Een proefje van zijn kunst heeft hij aan grootvader ter lezing gezonden. ‘Ic hebbe
uwe Sonet gezien’, antwoordt deze, ‘Tbehaecht mi redelic wel. Dan gi schryft mi te
wilt ende te woest.’ Vermoedelijk doelen deze laatste woorden slechts op het schrift
van den jeugdigen sonnettist; wij zouden dat opmaken ook uit hetgeen er onmiddellijk
op volgt: ‘Het tafelspeeltgen, dat ic u mede gaf, eest int nette gestelt of niet, zendet
mi over. Ic zalt u wel weder behandigen ..... Ic zende u hier beneffens de presenten
bi mi ontworpen, dienende opt bovengemelde tafelspel. Noch voor de bestemoer
ende u elcx een adieu-referein, dat mogelic tlaetste zal zyn mynre composities ende
item (?) voor een goet vrunt’.
De oude CORNELIS MEESZOON had dus een tafelspel gemaakt dat, blijkens de
‘presenten’, vermoedelijk op een bruiloft moest worden voorgedragen en dat hij zijn
kleinzoon had mêegegeven om het in het net te schrijven. Zoowel dat genre als de
‘adieu-refereinen’ behooren tot de ouderwetsche rethorycker-poëzie, welke wij
vroeger hebben leeren kennen. Geen dier stukken is tot ons gekomen. Of wij er veel
aan verloren hebben? Voor de kennis der persoonlijkheid van CORNELIS MEESZOON
waarschijnlijk wel; uit aesthetisch oogpunt zullen zij, te oordeelen naar het weinige
dat aan hem mag worden toegeschreven, misschien niet veel beteekend hebben.
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Anders staat het met het werk van zijn zoon JAN.
Van zijne liefde tot de poëzie getuigt hij zelf in het testament dat hij in 1606 maakte.
Hij spreekt daar van ‘tgene ic deur de lieflockende, zoete of sotte aentrecselen der
poësiën in myn jeucht (ooc sedert) off in gebonden versen (twelc men rym noemt)
off in losse ende ongebonden spraecke tsy overgestelt, tzy zelver gemaect, gedroomt
of gebeuselt hebbe’. Het berouwt hem, dat hij ‘tzoet gesang der vleyende meerminnen
wat te veel gehoors gegeven’, ‘ende niet weynich tyts, die nuttelycker tot ernstiger
zaecken waere besteet geweest’, verkwist heeft. Onder zijn werk noemt hij ons zelf
in een prozastuk vóór zijn vertaalden Franciscaender: ‘christelicke of geestelicke
poëziën, psalmen, oden, sonnetten, grafgedichten, epigrammen ende liefden, geen
maechden oren schadelicken noch schandelicken zynde’. Dat hij waarde hechtte aan
die poëzie, blijkt ons uit het feit dat hij plan heeft gehad tot een uitgaaf van zijn werk.
Doch daartoe is het niet gekomen. Volgens een bepaling in zijn testament moest zijn
poëtische nalatenschap in handen worden gesteld van zijn vriend Professor BERTIUS,
die ermede zou mogen handelen naar goeddunken. Wat BERTIUS met het werk van
zijn vriend heeft gedaan en of het misschien nog ergens verscholen ligt, is ons
onbekend.
Uit het weinige dat langs andere wegen tot ons kwam, moeten wij trachten ons
ten minste eenigermate een voorstelling van VAN HOUT als dichter te vormen.
Wanneer hij met de beoefening der kunst begonnen is, valt niet met zekerheid te
zeggen. Een aanwijzing dienaangaande vinden wij in het bovengenoemd prozastuk,
waar hij spreekt over ‘de conste van poëziën, daer inne ic mi noch jong ende onervaren
kenne, als dezelve noch geen twee jaren gebruict hebbende, zulx ende inder vugen
wy dezelve nu ter tyt gesamentlicken gebruycken, te weten op een zekere mate ende
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yegelycke sillabe op zyn juyste gewichte comende’. Daar VAN HOUT zich hier richt
‘tot het gezelschap ende de vergaderinge der gener, die hem inde nieuwe universiteyt
der stad Leyden ouffenende zijn inde Latynsche of nederduytsche poëziën ende allen
anderen lief-hebberen der Nederlandsche sprake’, moet dit stuk na 1575 zijn opgesteld.
Er is dus wel reden om aan te nemen, dat hij eerst na het beleg een aanvang gemaakt
heeft met de beoefening der poëzie waarvan hij hier spreekt. Doch hij heeft hier het
oog op de nieuwe poëzie. Is JAN VAN HOUT dertig jaar geworden, zonder zich ooit
te hebben geuit in poëzie, zij het dan ook maar in de ‘edele const van rethorycke?’
Waarschijnlijk komt mij dit niet voor, doch bij gebrek aan gegevens kunnen wij
deze vraag niet oplossen.
Vermoedelijk zal de omgang met DOUZA, waaruit tijdens het beleg zulk een innige
vriendschap ontstond, invloed geoefend hebben op VAN HOUT'S letterkundige
vorming; de aanvang zijner beoefening van de nieuwe poëzie schijnt althans samen
te vallen met dien der vriendschap tusschen hen beiden.
Het wassend gevoel van eigenwaarde, zich openbarend in liefde en achting voor
de eigen taal, dat wij vroeger als algemeen verschijnsel dezer tijden aanwezen, is
ook in JAN VAN HOUT te zien. In bovengenoemd prozastuk komt hij krachtig op voor
het goed recht van ‘onze moederlicke tale’ en tegen hen die in plaats van haar te
helpen ‘eren ende vermeren’ zich liever in uitheemsche talen oefenen. Niet minder
krachtig verdedigt hij de moedertaal in een gedicht tot den Secretaris der Staten van
Holland, Coenraad de Rechtere, dat naar het schijnt na den val van Antwerpen (1585)
gemaakt is en aan welks slot hij spreekt over een uitgaaf zijner dichtwerken. Hij doet
het Nederlandsch hier optreden als een moeder die zich beklaagt over de oneer, haar
door hare kinderen aangedaan;
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COORNHERT, HEYNS, VAN HAECHT et LUCAS DE HEERE worden ten voorbeeld gesteld
als mannen die hun best doen haar de eer te geven die haar toekomt1).
Evenals bij zoovele anderen gaat ook bij VAN HOUT de liefde voor de eigen taal
samen met bewondering der literatuur van het Zuiden; uit die beide ontwikkelt zich
ook bij hem het streven om in eigen taal de uitheemsche meesters na te volgen. ‘Let
op den ijver der Italianen’, zegt hij in het gedicht tot De Rechtere, ‘die drie eeuwen
lang gewerkt hebben aan den bouw hunner taal; leest hun PETRARCA, BOCCACCIO,
DANTE, ARIOSTO, BEMBO, CAVALCANTE, ARETINO, SANNAZARO. Ook de Franschen
vergeet hij niet: MAROT wordt als grondlegger van hun taalgebouw genoemd,
RONSARD, BAÏF, DESPORTES, JODELLE, GARNIER en anderen worden geprezen.
Het kan ons dus niet bevreemden, een letterkundige die zóó vol is van het nieuwe
zich te zien keeren tegen het oude; doch opmerkelijk is de heftigheid waarmede hij
dit doet.
Volgens VAN HOUT voerden in dien tijd (c. 1580?) JAN RAP en JAN HAGEL den
boventoon in de Leidsche, misschien ook andere, Kamers van Rethorycke. De
dronkenschap, zoo lang reeds een volkskwaal, vertoonde haar gezwollen gelaat ook
bij de oefeningen der broeders. Een vers als: ‘Ghy Licht-hoofden, ghy luy
Kan-kijckers, die ons plagen’ leest men eerst in een stuk van 1613, doch de klachten
over het ‘beestich ghieten’ zijn al van vroeger datum; de toestanden, waaruit de
spreekwijs: ‘Rederijkers Kanne-kijkers’ geboren werd, bestonden blijkbaar reeds
lang vóór 1613. Ongetwijfeld hebben zich de weldenkenden daaraan geërgerd, niet
het minst zij die onder den invloed der Renaissance zulk een hoog gevoel hadden
gekregen van de waardigheid der poëzie. Doch niemand gaf die ergernis lucht op
zóó scherpe en bitse wijs als JAN VAN HOUT.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

423
In de Opdracht van zijn Franciscaender vaart hij uit tegen den ‘hoop redenlooze
zinnen of reeckelige zwynen, van de geene die hem zelfs Rethrozynen nommen’ met
een felheid alsof hij op den stadswal tegenover de Spanjaarden stond. Zijn minachting
voor hun onkunde, zijn verontwaardiging over hun zuipzucht, zijn spot en schimp
die aan den Biënkorf doen denken, zooveel hartstocht, zooveel gal en alsem alleen
ter wille van de poëzie - dat was iets nieuws in de geschiedenis onzer letterkunde.
Niet minder merkwaardig is, in het na de Opdracht volgend proza-stuk, het pleit
tegen de vereenzelviging van poëzie en rethorica welke, zooals wij vroeger zagen,
vanouds bij de ‘gesellen van rethorycke’ werd aangetroffen. Blijkbaar wil VAN HOUT
de oude en de nieuwe opvatting van poëzie scherp tegenover elkander zetten. Met
die nieuwe opvatting hangt zijne beschouwing van het publiek samen: in
overeenstemming met HORATIUS' afkeer van het ‘profanum vulgus en RONSARD'S
minachting voor het ‘vulgaire’, ontzegt VAN HOUT aan het groote publiek het recht
om over kunst ‘mit goeder onderscheyt ende kennisse te oordeelen’.
Onder den invloed der Fransche Renaissance-dichters was het ook, dat hij zijn
vertaling van BUCHANAN'S Franciscanus, een hekeldicht tegen de monniken, in de
nieuwe maat had gedicht. Hij zelf omschrijft die nieuwe maat aldus: ‘De verssen
dan, die ic in den jegenwoordigen Franciscaender gebruyct hebbe, zyn Alexandrins,
zoe die bide Francoyzen werden genomt, ende bestaen van zes voeten of twaelf
sillaben, hebbende haren val, rustinge, steunsel of ademverhalinge naer de derde
voet, twelc de zeste sillabe es, dewelcke ic onder den anderen verdeelt of geschakeert
hebbe met masculins opte laetste sillabe rymende ende mit feminins, rymende opte
naestlaeste of voor naestlaetste’.
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Hier komt dan de befaamde alexandrijn, bestemd zulk een gewichtige rol in onze
literatuur te spelen voor het eerst in theorie te voorschijn, onmiddellijk gevolgd door
de praktijk. Toen VAN HOUT deze theorie uiteenzette, was VAN DER NOOT reeds
bezig aan de alexandrijnen van zijne Olimpias; doch ook VAN HOUT zelf had reeds
vroeger alexandrijnen gedicht. Dat hij zijn vertaalden Franciscaender aanduidt met:
‘de jegenwoordige myne eerste vruchten’, mag niet naar de letter worden opgenomen:
immers een paar regels verder maakt hij gewag van de overige poëzie, door hem
toen reeds gedicht; daaronder waren ook sonnetten die misschien in alexandrijnen
waren vervat; doch in elk geval zullen de alexandrijnen Opte Duyfkens de blijde
tijdinge brengende van 't Leydsche ontset vóór den Franciscaender zijn geschreven.
Wanneer men in dit stukje verzen leest zooals deze:
Rondsom men schanssen ziet, naer Noort, Oost, Zuyt en West:
Begraven*) isse' alom, den vyant waeckte om winnen yet,
Zo dat zijn trotsen mont dorst roemen op het lest:
Om hier te raecken in, zelfs Jupin const beginnen niet

*)

omringd door loopgraven,
schansen enz.

en dit slotvers:
Vliet wech Spec*), zucht en zecht: dat jegens God quaet strijden zy.
*)

Spanjaard.

dan treft ons, behalve de gedrongen kracht, de mengeling der nieuwe maat met het
rethoryckers-rijm dat een erfenis was van vroegeren tijd. Die gedrongen kracht, die
menging van oud en nieuw zullen wij ook in het overig werk van VAN HOUT
opmerken. De alexandrijnen van het sonnet dat hij in 1578 vóór zijn Vrundtbouc
plaatste, vertoonen dergelijke rederijkersrijmen; zelfs vinden wij hier een slotvers
als:
Vliet, cunst-verachters, want voor u staet niet één blat open.
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Een paar gedichten in alexandrijnen van 1577 en 1579 toonen oud en nieuw in vorm
in inhoud. Nieuw is de maat; nieuw ook de afwisseling van staand en slepend rijm.
Oud is het rethoryckers-rijm dat niet geheel ontbreekt; oud is ook het motief in het
gedicht van 1577. Dat stuk is namelijk een vroolijk tafeldicht, ‘twelc een snippe
staende mit uytgestrecte wieken in een gebacken pastye in de snebbe hadde’. De
snip, hier door VAN HOUT sprekend ingevoerd, beklaagt zich over haar lot en de
wreede behandeling der menschen in denzelfden trant, waarin wij vroeger de gans
Alyt in de vijftiend'eeuwsche volkspoëzie hoorden klagen2). Hét andere gedicht, dat
een pleidooi bevat voor de vastenavondsvreugd, moet een uiting van den nieuwen
tijd heeten; hier immers kant zich de humanistische libertijn met zijn ruime en vrije
opvatting van het leven tegen den ‘straffen molic’ van het Kalvinisme die zooveel
schuldige en onschuldige vreugd uit het volksleven ging bannen.
Nieuwen wijn in oude zakken vindt men eerst recht, waar VAN HOUT optreedt als
tooneeldichter en zich dan beweegt in de ouderwetsche vormen der ‘edele conste.’
Hij mocht in zijn Franciscaender fel tegen de Rederijkers-Kannekijkers zijn
uitgevaren - toen hij de beoefenaars der ‘edele conste’ noodig had voor een goed
werk, werd hij voor een oogenblik een hunner en sprak hun taal, zij het ook op zijn
wijze. Dat goede werk was de verbouwing van het Sinte-Kathryne gasthuis, sinds
lang een lievelingsdenkbeeld van hem. Om de middelen daarvoor te vinden, zette
hij een liefdadigheids-loterij op touw, waaraan een rederijkers-wedstrijd verbonden
werd. Ter verwelkoming der mededingende Kamers dichtte hij het spel, dat 27 Mei
1596 door de Witte Acoleyen te Leiden vertoond werd. Dit stuk, geschreven in
ouderwetsche rethoryckersverzen, dat in zijn vorm alleen door de vijf bedrijven
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(‘uytcomen’) aan den nieuwen tijd herinnert, bevat een reeks van alleen- en
samenspraken tusschen allerlei menschen die arm zijn geworden en van een loterij
veel verwachten; van een drama heeft het aI even weinig als zoo menig ander
ouderwetsch zinnespel.
Het nieuwe is echter ook hier aanwezig. Wij zien het ten eerste in de ‘sprekende’
namen van personages als: ‘Bouwen Aertvelt, een boer’, Steven Golvervliet, een
stuyrman’, Winner Gryp-al, een banckier’ en dergelijke. Zulke namen toonen ons,
dat men hier te lande de oude blijspeldichters las en bestudeerde; zij herinneren ons
ook, dat JAN VAN HOUT eene vertaling der blijspelen van PLAUTUS had gemaakt, of
ermee bezig was. Veel duidelijker echter en vollediger zien wij het nieuwe in den
inhoud van het stuk. Calleken, de spinster, met haar Vlaamsch vertegenwoordigt
onder de Noordnederlanders den stroom van Zuidnederlanders, die zich hier voor
het eerst in het drama vertoont. Welk een treffende teekening van het boerenleven
dier dagen met al zijn moeiten en nooden geeft Bouwen Aertvelt ons; welk een
belangwekkenden kijk in den handel en de zeevaart het verhaal van Steven
Golvervliet. De alchimist die ‘den philosophischen steen’ zoekt en de
woekeraar-lombardhouder zijn typen van dien tijd. Een paar grepen in het geestelijk
leven doet de dichter, waar hij door de parodiëering der verfranschte pleittaal ons
aan het streven naar taalzuivering herinnert en Ware Onderwysinge in hare toespraak
(vs. 857 vlgg) zijn eigen Stoïsch-getint Christendom doet verkondigen.
Veel moeite zal dit ‘speeltgen’, zooals hij zelf het eenigszins geringschattend
noemt, VAN HOUT niet hebben gekost en men mag betwijfelen of hij er veel waarde
aan heeft gehecht; vermoedelijk dichtte hij met een glimlachje, als iemand die wel
beter kon. Hooger zal hij zijne proeven van nieuwe poëzie
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hebben geacht, hetzij dan vertaalde of oorspronkelijke. Vertaald werden door hem:
de Emblemata van PETRARCA en diens sonnet Fontana di dolore, albergo d'ira;
stukken van DESPORTES; BUCHANAN'S leerdicht over de astronomie De sfaera; oden
van HORATIUS; de Basia van JANUS SECUNDUS. Van dat alles is slechts weinig tot
ons gekomen, doch dat weinige geeft ons een hoogen dunk van zijn talent als dichter.
Goed schijnt reeds de vertaling der Horatiaansche ode Eheu fugaces die hij in 1578
in het Album van AELBRECHT VAN LOO schreef; maar hoe bevallig zijn de vertalingen
uit JANUS SECUNDUS. Men hoore dezen aanhef van het vijfde Basium:
Als mij, Neaera lief, deez zalicheijt geluckt
Dat ghij uw borstkens stijf tegens de mijne druckt
End' uw twee armkens blanck om mijn' hals hebt geslagen,
Als ghij dat montlijn root lieflijck te mijwaerts buckt,
Als ick uw zoet ghewicht om mijnen hals moet draghen,
......................

deze verzen uit de vertaling der Vijfde Elegie:
Waer toe wilt ghij die jong zijt,
Dijns voorhoifts glatheit voir zijn tijt
Dus met gemaickte fronzen, och, deur warsheit stuijrs omringen?
Deez zullen, mij geloift, noch wel
Vanselfs becruijpen dit clair vel,
Deez zal u (laes) noch vroech genoch den ouderdom thuijs bringen.
......................
Dair zult ghij violetkens roijt
Met rooskens wit, nu thijm minjoijt*),
Nu myrtus met uw hantkens teer, nu mateliefkens rapen,
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Met zoet anijs: uut welken all'
Een hoeiken*) ic u maken sal,
Om van dijn aenschijn blanc de hit des somers af te weren,
En tzelfde met mijn eigen handt
Te passen op dijn hair plaisant:
Als ghij van 't gaen vermoet, in 't gras u leêkens zult verneren*)
Onder den schim*) van myrt niet swair:
En spelen dan schuijlwinxken*) dair,
Somwilen oic mijn leidsvrou zijn, nu volgen op mijn hacken.

Duidelijker dan ergens anders in de zestiend'eeuwsche poëzie hoort men hier het
voorspel van HOOFT'S pastorale en minnelyriek. Hoe bekoorlijk deze verzen ook
zijn, zij blijven verzen eener vertaling. Doch ook als oorspronkelijk dichter moet
VAN HOUT hoog hebben gestaan. Wanneer hij krachtig wordt bewogen, schrijft hij
slag op slag verzen die deze evenaren of overtreffen. Wien kan het bevreemden, dat
de verdediger van Leiden zich als dichter dan in zijn kracht toont, wanneer hij een
Lofzang op 't ontzet van Leiden ao. 1575 dicht of Leiden's Verlossinge van de
Burggraven bezingt; wanneer hij jubelt over Het afbreken van het slot Vreêburg te
Utrecht (ao. 1579), Prins Maurits verwelkomt (ao. 1594) of een opschrift stelt voor
het voltooid Leidsch stadhuis (ao. 1596)?
Den strofenbouw van het gedicht op het Vreêburg vinden wij terug in dien der
vertaalde ode van HORATIUS, maar overigens heeft elk dezer stukken zijn eigen gang
en stem. Wat zij gemeen hebben, is een statelijke ernst, in de beide Lofzangen soms
stijgend tot verhevenheid, in de welkomst-ode zich plooiend tot hoofschen zwier, in
het Stadhuis-opschrift de drift der gedachte met moeite dwingend in het straffe gareel
der zinnen. Hoe voert ons de Lofzang op het Ontzet reeds in de aanvangscoupletten
met zich:
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I.
Gy, wiens gelyk niet wezen zal,
Niet is, niet was, Gij die het al
Van niet tot wezen hebt geschapen;
Gij goede Harder van u Schapen Leyden uwen naem met recht
Tot den hoogen Hemel drecht,
Tot den Sterren moet verheffen;
Ja veel hooger overtreffen
Al u heerelyke daaden
Al u heylzaame genaden!
III.
U hooge muyren doen gewaar
Gewerden zyn, dat hem kwam naar
't Behulp der Goddelyker machten;
Wanneer u Borgeren versmachten
Deur den honger gantsch verneert,
Moêloos, bloêloos, uyt geteert,
Als den moet heel was verlooren,
Door 't gebrek van 't spysbaar kooren,
Als door 't woeden van der pesten
Weerloos waren uwe vesten.

Opmerkelijk en den tijd kenschetsend is, dat wij de eigenlijke stof van het gedicht
Op de verlossinge van de Burchgraven, naar het schijnt, alleen in dit eerste couplet
aantreffen:
Maeckt u van hier, ghy Honden woedich!
Vergeefs is dat ghy myn ansart,
Vergeefs is al u nydige hart;
Hout op van 't trots geblaf hoochmoedich.
En byten bloedich!
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en dat de dichter daarna, zijn dankbaarheid voor het onafhankelijk worden der stad
willende uiten, van zelf en als onbewust overgaat in den trant der psalmen Davids,
die immers zoo lang reeds de geliefde troost- en dankliederen waren van het om zijne
vrijheid worstelend volk. Of hooren wij hier geen weerklank der gewijde harp?
Myn geest door angsten veelderhandich
En droefheyts dorst by naest verstickt,
Hy voedende is, en maeckt verquickt,
Terwyl de Sonne ons Duynen sandich
Maeckt heet en brandich.
Myn Harder als de ziel wytvluchtich
Nu hychde door een jonckheyt dom
Naer wegen ongebaent en crom,
Daer my 't aenlocksel track quaetruchtich*),
Weende en was suchtich.
En met medogentlicken oogen,
Heeft hy myn doolingen beschreyt,
Oock op 't padt der gerechticheyt
(Om tot de stal te keeren moogen)
My weer getoogen.

Ook hier is het nieuwe in de poëzie duidelijk zichtbaar; evenals in MARNIX' psalmen,
zien wij hier de geestelijke lyriek der Hervorming onder den invloed der Renaissance.
Maar sterker nog is de tegenstelling tusschen oud en nieuw, indien wij, HOUWAERT'S
kreupelrijmen ter ‘blijde incomste’ van PARMA of ANJOU indachtig, naar JAN VAN
HOUT luisteren, die den overwinnaar van Groningen verwelkomt met een ‘onrijmich
vreuchden-liedt’ dat aldus aanvangt:
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O keyserlicke stam
Nassauwen, gy die van
Zo cleynen spruytselken
Een boom gewerden zijt,
Wiens bladeren geruysch
Alleenlic niet vervolt
Europens cleyne deel,
Daer daerde hem vast en vest*),
Mer hem zo wijt verbreyt,
Tot daer der sonnen lamp
Tzy rijst, tzy rust, tzy toocht
Van licht van duyster tscheyt*) Voor u by my bereyt
Es van den besten wijn
Uus Rijns een lieven dronc
Tot vreuchde en vrolicheyt,
Mit een goetjonstich hart
Dienstwillichlic tot u
Geneycht. Nu dan o Prince
Het traech verbeyden scheurt.
............

*)

(Nederland) waar hij (de
boom) in de aarde gevestigd
is.
de scheiding van licht en
duister toont.

Deze jamben hebben datzelfde gespierde en doorwerkte, dat ook de hiervoor
aangehaalde oorspronkelijke verzen van VAN HOUT kenmerkt. De afwezigheid van
rijm is iets nieuws. Voor het eerst durft een Nederlandsch dichter door zijn verzen
toonen, dat het rijm niet tot het wezen der poëzie behoort. Daarmede niet tevreden,
laat hij den zin soms midden in een woord overspringen in een volgend vers. Zoo
b.v. in:
En zijn gecrolde manen slingert om den cop
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als wilde hij aan de ouderwetsche Rethoryckers nu eens recht duidelijk maken, dat
het rhythme het vers beheerscht en desnoods een woord in tweeën splitst.
Jonge kracht, die zich bevrijd voelt en weet van vroeger knellende banden, toont
zich hier gepaard met een aan de Ouden ontleende levenswijsheid:
Naer overvloedige
Bancketten, die mit const
En cost zijn toegerust,
Den Grooten dicwijl greyt*)
Der cleyner sober disch,
Den mensch tot onderhout
En lijfs-behouft genouch,
Van pracht en pralen los.

*)

behaagt.

Het zijn niet de eenige verzen waar VAN HOUT ons door zijn kernachtig gedrongen
of gewrongen vers aan zijn vriend SPIEGHEL doet denken, noch de eenige waar wij
den invloed der Stoa in zijn werk waarnemen. Christelijk Stoïcisme immers ademt
ook dit opschrift van het Leidsch Stadhuis:
‘Indien Godts goetheit U brengt voort
Geluk en spoet*), niet trots 't gemoet,
Maer neêr wilt dragen;
En sent hij, siet, weerom aen boort
Angstig verdriet, weest daerom niet
Te seer verslagen.
U heyl, sulcks hil, en toebehoort*),
Danct God, swych stil, so was sijn wil,
Begeer, behaegen’.
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Zulke verzen staan, evenals het gedicht in DOUZA'S Album ‘stijf, gelijck een
lantsknecht in zijn harnas’, om VONDELS woorden te bezigen. Doch laat ons niet
voorbijzien, hoe de landsknechten der 16de eeuw zich in dat harnas wisten te roeren
en te reppen. Welk een vaart nemen ten slotte die tot DOUZA gerichte verzen, welk
een volheid van kracht is er in die twee kleine stukjes, hoe worstelt de gedachte er
met de taal als de kloeke Leidsche burgerij op de wallen der benauwde veste! Die
volheid van gedrongen kracht, die soberheid van uitdrukking, dat zoeken naar het
eigene in een met kunst gebouwde strofe, die achterstelling van het rijm bij het
rhythme, dat streven naar verheffing in den dichter dien LIPSIUS kenschetste als
‘vulgato sermone nihil vulgatum spirans’ - het was alles reactie tegen de ontaarding
eener vroegere kunst. Gaat die reactie hier en daar wat ver, wat hebben wij haar
anderzijds mooie en karakteristieke verzen en gedichten te danken! Al betreuren wij,
dat VAN HOUT'S nalatenschap slechts voor een klein deel tot ons is gekomen, ook
uit het weinige van zijne hand waarin wij ons mogen verheugen, blijkt wel, dat in
dezen kloeken patriot een echt dichter leefde, die de vaan der poëzie niet minder
hoog heeft gehouden dan die der vrijheid en, met kloeken stap voortgaand langs een
rijzend pad, aan latere dichters den weg heeft gewezen naar hooger3).

Janus Douza (1545-1604).
DOUZA'S leven is niet minder vol dan dat van zijn vriend HAUTENUS, al liep de baan
van den Hollandschen edelman door hooger maatschappelijke kringen dan die van
den uit Leidsche wevers gesproten burger. Een deel zijner opleiding ontvangt hij
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te Leuven; doch evenals MARNIX drijft hij later den spot met de ouderwetsche
geleerdheid die hij daar leerde kennen:
Nostros quos prope dixeram Magistros,
Ni me Lovanium hoc genus Magistros
Dicendum docuisset esse Nostros

schertst hij later in de Hendecasyllabi zijner Nova Poëmata. Van Leuven trekt hij
naar Douay, waar hij twee jaar blijft en dan naar Parijs, waar hij kennis maakt met
DORAT. Een Grieksch vers van AURATOS staat op de eerste bladzijde van zijn Album
Amicorum. Onmiddellijk op DORAT volgend, komt een ander lid der Pléiade: BAÏF,
die het ook niet met minder dan Grieksch doet en zich onderteekent als JANOS
ANTONIOS BAÏPHIOS (ao. 1566). Behalve met deze beroemdheden maakt de jonge
Hollander er kennis met den geleerden MORELLUS en zijne drie dochters KAMILLA,
LUCRETIA en DIANA die elk een Grieksche spreuk in zijn album schrijven. Vóór hen
en vóór DORAT en BAÏF hadden anderen er hunne namen reeds in geschreven en er
verzen of vriendschapsbetuigingen bijgevoegd, zoo b.v. HADRIANUS JUNIUS en jonge
edelen als MULERT en VAN REEDE die te Parijs blijkbaar tot zijne kennissen of
vrienden behoorden.
Omstreeks 1566 schijnt hij naar Nederland te zijn teruggekeerd. In allen gevalle
zien wij hem in dat jaar als lid van het Verbond der Edelen, al komt hij er niet op
den voorgrond. Doch hoe zeer de politiek in deze jaren ook zijn hart vervuld moge
hebben, Dulces ante omnia Musae is de randspreuk van het portret dat hem voorstelt
op zijn 23ste jaar. Welk een innemend uiterlijk! Hoe geestig kijken die sprekende,
wijdopenstaande oogen van onder de Spaansche baret met veeren die zijn hoofd dekt;
welk een dartele vroolijkheid speelt er in den glimlach om
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den mond waarboven een ontluikende knevel zich vertoont en duikt er weg in de
kuiltjes van zijn wangen. Hoe tempert de scherpe neus het goedrond-Hollandsche
van dit zonnig gelaat.
Wij vinden dit portret en een ander er veel op gelijkend vóór zijn Album Amicorum
en vóór den bundel Latijnsche poëzie, dien hij in 1569 bij SILVIUS te Antwerpen
uitgaf. In de Epigrammata, Silvae en andere afdeelingen van dezen bundel zien wij
hem vol van zijne reisherinneringen en zijne geliefde klassieken. Wij vinden er korter
of langer gedichten aan DORAT, BAÏF, DES AUTELS (GULIELMUS ALTARIUS), aan
Nederlandsche humanisten als GISELINUS, JUNIUS, FRUTERIUS; een Latijnsche
vertaling van BION'S Epitaphium Adonidis en tal van punt- of sneldichten, die onder
den invloed van MARTIALIS en dergelijke auteurs zijn ontstaan. Het sierlijk Latijn
dier laatste stukken omhult heel wat vleeschelijkheid en zinnelijkheid; ook het vieze
ontbreekt er niet: grove uitingen van dartelheid en levenslust in den jonkman, die
later in zijne Nova Poëmata met instemming zal wijzen op verzen als dit van
MARTIALIS:
Lasciva est nobis pagina, vita proba est

en andere dergelijke van OVIDIUS.
Toen VAN DER DOES dien tweeden bundel in 1576 uitgaf, was hij reeds gehuwd
met jonkvrouw Elizabeth van Zuylen die hem twaalf kinderen schonk. Na zijn
huwelijk zien wij hem meer op den voorgrond van het staatstooneel komen. In 1572
gaat hij als gezant naar Engeland. Dan komt het beleg, waarvan hij zoo terecht tot
JAN VAN HOUT mocht zeggen: ‘quorum adeo pars magna uterque fuimus’. De nieuwe
Universiteit telt hem onder haar eerste Curatoren. Zijn liefde tot de poëzie blijft onder
dat alles even sterk. In de Nova Poëmata die in 1575 ‘impensis Joannis Hauteni’ het
licht zagen, vinden wij tal van stukken over gebeurtenissen en personen van den
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dag. Het spreekt vanzelf dat het beleg er de grootste plaats beslaat; doch behalve de
Ode Lugdunenses vinden wij ook stukken op BOISOT, In nomen Ducis Albani, De
adventu Illustr. Auraici Principis in Bataviam Gratulatio; het laatste stuk doet denken
aan JAN VAN HOUT, tot wien hier ook een stuk gericht is. Het volgend jaar kwam er
een tweede veel vermeerderde uitgaaf van dezen bundel. Naast de poëzie beoefent
DOUZA de wetenschap; hij bewerkt uitgaven van onderscheiden klassieke auteurs.
Met tal van geleerden en dichters blijft of raakt hij in kennis. In zijn Album Amicorum
zien wij, behalve de vroeger genoemde, tal van namen die er vroeger of later in zijn
geschreven: edelen als MATHENESSE, DUVENVOORDE en de ons bekende MARCUS
LAURINUS, Heer van Watervliet; humanisten als LIPSIUS, RATALLERUS,
LAURIMANNUS, NANSIUS, BECANUS, VULCANIUS, GRUTERUS; behalve de
Nederlanders zien wij er Duitschers, Schotten, Denen, Polen, Franschen; ROEMER
VISSCHER en JAN VAN HOUT schreven er Nederlandsche verzen in, MARNIX het
vroeger vermeld Latijnsch distichon.
Al die politieke, letterkundige en dichterlijke werkzaamheid rustte op een grondslag
van druk familie-leven. Op een tafereel in ‘de Lakenhal’ te Leiden zien wij dezen
Jonker JAN te midden van zijn gezin: zijn echtgenoot en negen kinderen, jongens
meerendeels, die hun gebleven waren. Op dit familie-tafreel en een ter Leidsche
Bibliotheek berustend portret van haar eersten bibliothecaris zien wij DOUZA anders
dan vóór den bundel van 1569. In het krachtig, mager gelaat met zijn forsche scherpe
trekken, met de lange zwarte knevels en puntbaard, staan de vinnige oogen nog even
wijd open; de onbezorgde vroolijkheid is eruit verdwenen: men kan wel zien, dat
deze man veel heeft doorleefd, maar de luimig-spottende trek om den mond is er nog
en de groefjes in de wangen zijn nog zichtbaar.
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Zóó ongeveer moet hij er uitgezien hebben, toen hij eerst in 1584 en later, aan het
hoofd van een gezantschap, in 1585 naar Engeland trok om Elizabeth de souvereiniteit
dezer landen op te dragen. Die zending slaagde maar ten deele, al had zij LEICESTERS
komst ten gevolge. Voor DOUZA had zij het gevolg dat hij kennis maakte met het
Engelsche Hof en Engelsche geleerden en kunstenaars. Ook met den schitterenden
jongen edelman en dichter Sir PHILIP SIDNEY maakt hij kennis; een door hem
uitgegeven werk van PETRONIUS biedt hij ten geschenke aan dezen tweeden ‘arbiter
elegantiarum’.
Deze bezoeken aan Engeland gaven hem aanleiding tot het samenstellen van zijn
Odarum Britannicarum Liber dat in 1586 te Leiden werd uitgegeven. Onopgemerkt
bleef zijn persoon in Engeland blijkbaar niet: in een lofdicht van zekeren GALFREDUS
WHITNEY vóór dien bundel wordt vol bewondering gesproken over
The learned fruites of noble DOUSAS penne,
Whose worthie fame doth to the skyes ascende
And far and neare is known to famous men.

Inderdaad, al waren de betuigingen der toenmalige lofdichters nog zoo overdreven
- dat DOUSA als geleerd dichter een grooten naam had onder zijne tijdgenooten, staat
vast. Dat blijkt ook uit de Encomia Dousana die in 1587 te Heidelberg werden
uitgegeven door den Duitschen medicus JOANNES POSTHIUS, wien DOUSA een zijner
werken had opgedragen en die deze beleefdheid nu beantwoordde met een poëtischen
feestbundel, op zijn aanstichten bijeengebracht door een aantal Hoogduitsche en
Nederlandsche dichters.
Terwijl zoo zijn roem als dichter zich verbreidde, steeg hij hooger op de
maatschappelijke ladder: in 1591 werd hij lid van de Hoogen Raad. Daardoor werd
hij genoodzaakt Leiden
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voor Den Haag te verlaten. Al die wereldlijke voorspoed kon hem het verlies niet
vergoeden, dat hij leed door den dood van twee zijner zoons; vooral het afsterven
van zijn begaafden oudsten zoon en naamgenoot sloeg hem een hartewond. Hij bleef
werken, ook aan de bevordering der wetenschap; door zijne Annales (ao. 1599) wordt
hij een van de ‘grondleggers onzer aloude geschiedenis’. Doch, naar men vermeld
vindt, kwam hij den dood van zijn oudsten zoon niet te boven. Betrekkelijk jong,
immers nog geen zestig jaar oud, sterft hij en wordt in de kerk van zijn heerlijkheid
Noordwijk begraven.
Dat de Muzen hem inderdaad lief waren, kan reeds gebleken zijn uit het overzicht
van zijn Latijnsche poëzie en zijn wetenschappelijk werk. Hoe hoog hij wetenschap
en letterkunde stelde, zien wij ook in dien brief aan JAN VAN HOUT (ao. 1576), waar
hij verklaart: ‘non minus in libris et literis, quam in curia et foro Rempublicam tractari
posse’. Zijne belangstelling in de nieuwere poëzie, met name de Nederlandsche, en
zijn eigene schaarsche Nederlandsche gedichten zullen ons dat evenzeer toonen, al
hechtte hij zelf daaraan weinig gewicht.
Vóór alles voelde hij zich Latijnsch dichter, zijn Latijnsche poëzie was zijn roem.
Onomwonden heeft hij dat aan ‘zijnen goeden vrunt’ SPIEGHEL betuigd in de berijmde
Voorreden, door hem op SPIEGHEL'S verzoek geschreven voor de eerste uitgave van
STOKE'S Rijmkroniek (1591):
.......... Laet u met uws gelijken
De Minen onser spraeck deur een konstrijke geest
Voortbrengen aen den dach. Laet Roemers soet geque(e)st*)
Deur d'ongehoorde clanc der Nederlandscher Luyten
In t'Oost, West, Zuyd en Noord in allen ooren tuyten
En maken wijt beroemt den tweeden Martiael;
Laet voor my Ian van Hout ons Vaderlandsche Tael
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Verrijcken en tgheluyt der Venusijnscher Lieren
Verdoven mit tgesangh, iae deur de wolcken swieren
Voir den Thebaenschen swan mit zijne vlercken ras,
Oic dragen wech den prijs voir Ronsard en Bartas My zy genouch dat noyt de Leydsch' Academye
Tot oneer heeft gestreckt myn Roomsche Poesye,
Dat een schoon Myrten-crans naest Everardi Soon*)
Ic van Diones hand verkregen heb ten loon.

Die Latijnsche poëzie geeft zeker de meest overtuigende bewijzen van DOUZA'S
grondige en veelomvattende kennis der oude Latijnsche dichters, van zijne
vertrouwdheid met hun spraakgebruik, hun stijl, hunne beelden en vergelijkingen.
Zij geeft ook belangrijke bijdragen tot de kennis van zijn uiterlijk leven, van het
staatkundig en wetenschappelijk leven zijner dagen. Dat zij als navolging der klassieke
poëzie hoog staat, nemen wij op gezag van HOFMAN PEERLKAMP gaarne aan. Doch
de mensch en de dichter JAN VAN DER DOES vertoonen er zich voor ons al te zelden.
Doorgaans immers spreekt hij er in een aan anderen ontleende taal, met uitdrukkingen,
wendingen, beelden, soms zelfs gansche verzen bij andere dichters geborgd. Zelfs
waar hij het diepst ontroerd is: waar hij zijn hart lucht geeft over den dood van zijn
begaafden oudste, spreekt hij Ovidiaansch. Wij worden wel eens ontroerd door de
diepte van zijn leed en getroffen door de bevalligheid zijner welluidende verzen,
doch niet zonder dat het pompeusrhetorische van voorgaande en volgende verzen
ons heeft ontstemd. Zoo gaat het mij ten minste in deze, door HOFMAN PEERLKAMP
hooggeroemde, passage:
Dousa fuit, fuimus et nos, dum viveret ille;
Mortua nunc trahitur vita superstitibus.
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Janus Secundus.
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Hei mihi! quae nostro sat erunt fomenta dolori?
Quaeve meis dabitur par medicina malis?
Menstrua perpetuum reparat dispendia Phoebe,
Et redit arboribus per sua damna decor.
At tu sic subito exortus simul, extinctusque,
Quid, nisi flos herbae solstitialis eras?
Vixisti quinis nate ah! dulcissime lustris,
Haec spatia aetatis tota fuere tuae.
Quid modo fletu expers prodest natura, quid illa
Insita Dousaeis durities oculis?
Num minus assiduis turgent mea lumina nimbis,
Num minus uda frequens mi rigat ora latex?

Wanneer DOUZA'S geest gaande werd, door behoefte aan poëzie gedreven, dan koos
hij liefst het Latijn waarmede hij van jongs af zoo vertrouwd was; het Latijn dat door
den luister van zijn roem en zijne oudheid alles wat men erin uitte, op hooger plan
en in hooger licht beurde. Trof hem iets in de moderne poëzie zóó sterk, dat hij lust
kreeg zijn indruk te verwerken in een vertaling, dan koos hij, gelijk zoo menig
humanist vóór en na hem, het Latijn. In die taal bracht hij b.v. een paar stukken van
PETRARCA en van DESPORTES over.
Zijne vrienden SPIEGHEL en VAN HOUT beviel die uitsluitende liefde voor het
Latijn maar half; DOUZA moest, oordeelden zij, meer VAN DER DOES zijn en zich
aan Hollandsche poëzie wijden. Hij zelf zinspeelt daarop in VAN HOUT'S Vruntbouc;
duidelijker blijkt het uit zijne Voorreden vóór STOKE'S Rijmkroniek. Sprekend van
zijn geringe geschiktheid voor de ‘Duytsche Poesy’, vermeldt hij o.a. dat hij zich
wel eens heeft
...... verstout een Liedeken te craken
Op een dun riedeken om thart van sorgen swair
Wat te verquicken.
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Misschien had hij hier het oog op zijne vertalingen van JANUS SECUNDUS' Basia. In
allen gevalle moeten deze vertalingen genoemd worden als het beste dat ons van zijn
Nederlandsch werk bekend is. De gedrongen volheid noch de sierlijke pittigheid van
JANUS SECUNDUS zijn in de overzetting van VAN DER DOES te vinden; het Hollandsch
loopt losser en vrijer, doch het heeft een eigen bijzondere frischheid en bevalligen
zwier. Den vorm der Basia heeft de overzetter niet getracht te behouden; hij heeft
de door hem gekozen stukken verwerkt tot sonnetten of andere gedichten in
alexandrijnen en tal van korte jambische maten, die niet zelden ongemeen bekoorlijk
zijn. Zoo b.v. in deze verzen uit het 14de ‘Kusken’:
Waer wilt ghij heen? ach troost, keert weer,
Ten zal u doch niet rouwen,
En wilt mij niet dit montlijn teer,
Om een seghwoordt*) onthouwen!
Het is mij leet, en zij bereijt
T'herroepen mijn quae taele;
Te kussen u mij zeer wel greijt,
Vergheeft 't mij mer dit maele!

Of ook deze verzen uit het 7de ‘Kusken’:
Met hondert kuskens hondertmael,
Met hondert duijst, lief êele,
Jae duijzent kuskens duijzentmael
En duijzentwerf zo veele
Als aende locht men sterren ziet
Of droppels in den Rhijne,
Zoud' ick, zonder ophouden ijet,
Deez' oogskens crijstallijne
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Met 't montlijn klein
En kaecxkens rein
Gestadelijck wel kussen;
Mair als ick vast
Op deez' gepast
Myn brandt neem voor te blussen
enz.

Evenals in de vertalingen van zijn vriend VAN HOUT, hoort men ook hier het voorspel
van HOOFT'S minnelyriek. Een enkelen keer schijnt de Hollandsche goedrondheid
wat plomp naast het bevallig Latijn, zooals b.v. in de overzetting van het 12de
‘Kusken’; doch misschien was de tamelijk onbeschaamde zinnelijkheid van het
oorspronkelijke den vertaler hier te machtig.
Als vertaler kan DOUZA wedijveren met zijn vriend VAN HOUT, als oorspronkelijk
Nederlandsch dichter blijft hij ver achter hem. Wij kunnen hier trouwens slechts op
een drietal stukken wijzen. Over de Voorreden voor STOKE'S Rijmkroniek spraken
wij reeds. In den aanvang van dat stuk zijn, evenals in den Lofzang op Johannes
Secundus wel eenige goede regels of brokken, doch niets dat halen kan bij het beste
van VAN HOUT. Opleggend bij JANUS SECUNDUS, rijdt VAN DER DOES een stoute
schaats; zijn alleen-rijden is heel wat minder. Nergens blijkt dat zoo duidelijk als in
zijne Elegia Belgica aan JANUS GRUTERUS, waarin hij zijne smart lucht geeft over
den dood zijner zoons. Want indien ergens, dan mochten wij hier verwachten, dat
uit sterke en diepe aandoening poëzie zou geboren zijn. Die verwachting wordt echter
niet bevredigd door het veertigtal vierregelige coupletten, waaronder slechts een
enkel ons iets van die droefheid in een glimp van poëzie te zien geeft:
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Mijn selven meijne ick, die geensins kan verdragen
Tverlies van mijn twee soons, van Jan bijzonder, ach!
Die mij van alle moeijt zulx te verlichten plach,
Dat ick van sorgen vrij mijn hart mocht speelen dragen.

Hier en in een paar andere coupletten hoort men wel den klank en den toon der
diepgevoelde droefheid, die uiting zoekt voor wat er beeft in het hart; de stem trilt,
doch de woordmuziek die zij voortbrengt, is slechts een zwakke vertolking der sterke
ziels-ontroering.
Al heeft DOUZA dan ook weinig werken van beteekenis nagelaten, reeds als
medestander van VAN HOUT komt hem een plaats toe in de geschiedenis onzer
letterkunde. Latijnsch en Nederlandsch dichter beide, verpersoonlijkt hij den invloed
der klassieke, vooral der Latijnsche, literatuur op de onze; door zijn omgang en
belangstelling, zijn wetenschap, zijn smaak heeft hij auteurs als JAN VAN HOUT en
SPIEGHEL gesteund bij hun streven om de ‘Duytsche Poesye’ op hooger baan te
brengen; door zijne Latijnsche poëzie gaf hij hun en anderen een voorbeeld, hoe het
leven van hun tijd op waardige wijze te verwerken; door enkele vertaalde werken
nam hij deel aan den arbeid dergenen, die het Nederlandsch zich leerden plooien en
gewennen tot de vertolking van een nieuw gevoels- en gedachtenleven4).

Eindnoten:
1) Vgl. Taal en Letteren XIII, 543. Het vers: ‘my bystant duet met haren HEYNS. En hacht’ is
onbegrijpelijk; blijkbaar moet men lezen: ‘en HA(E)CHT’; het rijmwoord is dan ook: ‘maecht’.
2) Vgl. Deel II van dit werk bladz. 103.
3) JAN VAN HOUT is eerst in de laatste jaren ontdekt: zijn verdienstelijke ontdekker is Dr. J. PRINSEN
J.L.Z. Aan de, door dezen over JAN VAN HOUT'S leven en werken geschreven artikelen,
achtereenvolgens verschenen in Tijdschrift v. N.T. en L. XXII, XXIII, XXV; Oud-Holland
Jaarg. XXIV en De Beweging 3de Jaargang, heb ik, om zoo te zeggen, alles te danken voor
mijne kennismaking met het materiaal. Dr. PRINSEN'S mededeelingen en aanwijzingen hebben
mij in staat gesteld VAN HOUT'S leven en werken, ook zijn Vrundtbouc uit eigen oogen te
beschouwen.
Behalve Dr. PRINSEN moet hier nog genoemd worden: Dr. M. RUDELSHEIM die in Taal en
Letteren 1903 het onbekend gedicht Tot Kuenraet der Rechteren uitgaf en Dr. J. VAN DER VALK,
die in Tijdschr. v. N.T. en L. XXV een bijdrage tot onze kennis van VAN HOUT'S werken plaatste.
Niet vermeld vond ik bij Dr. PRINSEN de verhandeling van L. ROERSCH (Gent, SIFFER et C
1887) Een onuitgegeven Nederl. gedicht van Janus Dousa waarin een en ander over JAN VAN
HOUT voorkomt.
In I. LIPSI Musae Errantes p. 37 vond ik een stuk Ad Ianum Hautenum. De versione ejus Plauti
waaruit ik deze verzen overneem, die de vertaling eenigszins kenschetsen:
dum Latinas
Transfers ad patrium solum Camoenas!
Et Plauti numeros solutiores
Verbis et numeris ligas Batavis
.............
O ioci Veneresque, o Atticorum
Condita sale collocutiones.
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4) De levensbijzonderheden van JANUS DOUZA bij VAN DER AA en HOFMAN PEERLKAMP; zijn
Album Amicorum ter Leidsche Univ.-bibliotheek. De uitvoerige titels zijner Latijnsche bundels
in den Catalogus dier bibliotheek en dien der Bibl. Thysiana.
De vertalingen der Basia, door Dr. MOLHUYZEN uitgegeven in de Navorscher Jaargang 1901,
naar de door VAN DER DOES eigenhandig geschrevene in een doorschoten uitgave der Basia
van 1541 (In het bezit der Leidsche Bibl.). De lofzang op JANUS SECUNDUS in Apollo of Gesangh
der Musen (p. 15). De Elegia Belgica uitgegeven door L. ROERSCH in Een onuitgegeven
Nederlandsch gedicht van Janus Dousa (Gent, SIFFER 1887).

Coornhert, Spieghel, Roemer Visscher.
Tegenover de twee Leidenaars drie Amsterdammers; tegenover Leiden Amsterdam
als brandpunt van literair leven in den jongen staat. Tegenover DOUZA, staatsman,
man van wetenschap en Latijnsch dichter, de geletterde kooplieden SPIEGHEL
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en VISSCHER, die slechts in de moedertaal dichten; naast VAN HOUT: COORNHERT,
humanistisch gevormd, notaris en stadssecretaris als deze. Er zijn nog andere redenen
om deze twee naast elkander te zetten dan hunne vorming en de door hen bekleede
betrekkingen. In de eerste plaats hunne vriendschap: COORNHERT schrijft in 1579 in
VAN HOUT'S Vrundt-bouc o.a. deze regels: ‘Gheeft dan, o Christe, dat u ware doechde
in bestendige vrundtscappe te zamen in u vereenicht houwe, u JOHAN VAN HOUT
ende ooc u D.V. COORNHERT.’ Beiden zijn in hunne geloofsovertuiging gematigd,
vijanden van Kalvinistische onverdraagzaamheid; beiden hebben de zaak van den
opstand gediend, zijn voor die zaak in ballingschap gegaan, waren verknocht aan
Prins WILLEM. Doch naast die overeenkomst is er verschil: VAN HOUT is een
Arminiaan in den dop, COORNHERT wil zich bij geen bestaande gezindte aansluiten;
de Stoïsche eenvoud en soberheid vinden meer ingang bij den strengen DIRCK
VOLCKERTSZOON dan bij den levenslustigen vriend van DOUZA; zijn vrijen tijd geeft
VAN HOUT aan de literaire kunst, COORNHERT aan de theologie. Dat alles zal
duidelijker blijken uit een overzicht van zijn leven en zijn werk.

Dirck Volckertszoon Coornhert (1522-1590).
COORNHERT is verreweg de oudste van het hier behandeld negental; hij is een geslacht
ouder dan de twee overige Amsterdammers, dan VAN HOUT, DOUZA en VAN
MANDER; twaalf, zestien, zeventien jaar ouder dan DE HEERE, MARNIX, VAN DER
NOOT. Waarschijnlijk moeten wij de overheersching van geloof en godsdienst in zijn
leven en werk toeschrijven zoowel aan zijn aanleg als aan den tijd waarin bij geboren
werd. Als
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knaap van vijftien jaar reeds - verhaalt zijn levensbeschrijver ons - begon hij ijverig
te zoeken naar zijner ziele zaligheid, las dagelijks in den Bijbel en ontdekte daardoor
eenige misbruiken in de leer der Roomsche Kerk. Hier zien wij de Hervorming
kiemen in een jong gemoed, zooals er toentertijd zooveel waren; een paar jaren later
zouden het Devoot en Profitelyck Boecxken, de Souterliedekens en de Gentsche
Zinnespelen van 1539 het licht zien en de Hervormingsbeweging zich ook in het
Noorden al meer verbreiden.
Ongetwijfeld is COORNHERT een ernstige knaap geweest; maar toch, hij was jong
en geloofsvraagstukken waren niet het eenige dat zijn geest vervulde. Hij bespeelt
de luit, de fluit en het clavecimbel; hij leert schermen; zijn vader zendt hem naar
Spanje en Portugal ‘om wat lands te besoucken’; de liefde komt zijn leven binnen.
Een Amsterdamsch meisje, Cornelia Simonsdochter, had hem bekoord en hij wilde
haar trouwen, maar zijn ouders weigerden hun toestemming. Cornelia's zuster Anna
was de bijzit van Reinoud III, Heer van Brederode en Vianen. Het is wel opmerkelijk,
dat wij in COORNHERT'S Liedboeck (no. 23) een klaaglied over de ontrouw van een
meisje vinden, dat in de begin- en eindletters zijner vier coupletten tweemaal den
naam Anna vertoont en het eenige lied van dien aard is. Was deze Anna dezelfde als
BREDERODE'S vriendin en kwam DIRCK VOLCKERTSZ. van de eene zuster tot de
andere? Waarschijnlijk is in allen gevalle, dat de deftige Amsterdamsche lakenkooper
en zijne vrouw om der wille van deze familiebetrekking bezwaar tegen het huwelijk
van hun zoon hebben gemaakt. De vader had den ongehoorzame zelfs bedreigd met
onterving; doch de zoon toonde reeds de kracht van zijn wil, trouwde zijn liefste en
nam eene betrekking als ‘concierge ende toesiender’ op BREDERODE'S kasteel
Batenburg bij Vianen aan. Lang houdt hij het er niet uit. Hij verhuist (omstreeks
1542)

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

446
met zijne vrouw naar Haarlem en wint er den kost voor haar en zich met ‘plaet-snijden
in't coper’.
Die kostwinning laat hem blijkbaar wel tijd voor studie. De geest van onderzoek
en de dorst naar kennis, die de 16de eeuw in zoo hooge mate kenmerken, openbaren
zich ook in den man die ‘Weet of rust’ tot zinspreuk had. Het samenleven met zijne
vrouw had rust gebracht in zijn gemoed en zijne zinnen - nu komen de vroegere
twijfelingen weer boven; hij is ‘ongerust in eenige punten der religie’ en zoekt den
weg tot rust ook in dit opzicht. Tot wie zou de Roomsch-Katholiek - in naam was
hij dat nog steeds - zich eer wenden dan tot de Kerkvaders? Maar die hadden
geschreven in het hem onbekend Latijn! Die hinderpaal was uit den weg te ruimen:
op zijn 30ste jaar gaat hij Latijn leeren. Tot de Oudheid - het kenschetst COORNHERT
- komt hij alleen om der wille van het geloof. Ongetwijfeld is door de kennismaking
met de klassieken ook zijn geest gerijpt. Ethische onderwerpen hebben zijn
belangstelling: dat blijkt wel uit de Korte beschrijvinghe van Pijne ende Droefheydt
die hij in 1556 te boek stelt, misschien ook uit andere korte verhandelingen die tot
dezen tijd kunnen behooren: een Tsamensprake of de quade willich quaat zyn of
onwillich; Dattet afsterven vant quade licht valt; Den naesten wegh om te moghen
komen tot kennisse van sijns selfs state.
Wanneer dan na 1550 het Calvinisme hier te lande gestadig veld wint, KALVIJN'S
en BEZA'S geschriften meer en meer lezers en instemmers vinden, gaat COORNHERT
beseffen hoe zeer het Calvinisme strijdig is met zijn vrijheidsliefde en zijn
geloofsopvatting; hij krijgt voeling met den vijand in een geschrift van het jaar 1558;
Paradoxa T'samensprake van de volmaeckte Onvolmaecktheyt tusschen Opinie ende
Experientie.
Bewondering voor de geschriften der Ouden naar inhoud en vorm bracht hem in
deze of reeds in vroegere jaren tot
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het overzetten van eenige klassieke geschriften in zijn moedertaal: D'eerste twaelf
boecken Odysseae (1561), CICERO'S De Officiis (1561), De Amicitia en De Senectute
(c. 1562), SENECA'S De Beneficiis (1562); misschien dagteekenen ook de vertaling
der Romeinsche geschiedenis van Herodianus (uit Angelo Politiano's Latijn) en eene
van vijftig novellen uit den Decamerone van dezen tijd.
De drie richtingen waarin COORNHERT'S letterkundige werkzaamheid zich vooral
zal bewegen, vinden wij hier reeds aangeduid: de ethische, de polemische, de literaire
- zij het ook dat de door hem in deze richtingen betreden wegen dikwijls zullen
samengaan of zich kruisen.
Ondertusschen was hij in 1561 notaris, in het volgend jaar secretaris der stad en
daarmede politiek persoon geworden. Hij kant zich tegen HENDRIK VAN BREDERODE;
tegen de beeldstormers; in zijn huis, dat paalt aan het Ceciliën-convent, bergt hij de
sieraden, beelden en ornamenten der ‘benaude susterkens’; in 1566 vertegenwoordigt
hij met burgemeester VAN DUIVENVOORDE de stad Haarlem ter Staten-vergadering
te Schoonhoven, waar hij Oranje leert kennen en den Calvinisten boodschapt, dat de
Haarlemsche Magistraat niet gezind is hun een kerk interuimen. In 1567 voor den
Raad van Beroerten gedaagd, wordt hij gevangen gezet op de Voorpoort.
Vrijgesproken, wordt hij willig balling en vertoeft van 1568-'72 te Cleef en te Xanten;
met zijn etsnaald voorziet hij in zijn onderhoud. In 1572 neemt de zaak van den
opstand een gunstige wending; hij keert terug en wordt op Oranje's aanbeveling tot
Secretaris der Staten van Holland benoemd. Een onderzoek naar de wandaden van
Lumey's Geuzen maakt hem bij dezen gehaat en het jaar zijner terugkomst wordt de
aanvang eener tweede ballingschap te Xanten die tot 1577 duurt. Na de Pacificatie
van Gent kan hij zich weer als notaris te Haarlem vestigen.
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Zijne pen had al dien tijd niet gerust. In zijn Haagsche gevangenis had hij een
zinnespel De Comedie van Liefd' ende leet geschreven, getracht zich op te vroolijken
met den Lof der Ghevangenisse, het Compas ter Rusten en andere stichtelijke
verhandelingen samengesteld, ‘Liedekens ende Refereynen’ gedicht. Terwijl hij in
1567 te Deventer den toorn van Hendrik van Brederode ontweek, had hij, bewogen
met de nooden en het verdriet van zoovelen die hij op reis ontmoette, de verhandeling
Lydens Troost opgesteld; om zich zelven in zijne ballingschap te troosten, het
zinnespel Abrahams Uutganck (ao. 1570?). Andere zinnespelen: Der Maeghdekens
Schole, Comedie van de Blinde voor Jericho, Comedie van Israël, Tragica-comedia
van de Thien Maeghden schijnen alle uit de jaren tusschen 1570-'76 te dagteekenen;
zijne, voor verreweg het grootste deel stichtelijke, liederen had hij verzameld en dat
Lied-boeck in 1575 bij den bekenden ‘fyguursnyder’ HARMEN JANSZ. te Amsterdam
uitgegeven. Tusschen 1562 en 1576 schreef hij bovendien tal van ethische of
polemische verhandelingen, ook (in 1574) een Discours ..... van d'Ondraeglijckheyt
van der Spangaerden Regheringhe, waarin hij, zooals MARNIX vroeger, uiteenzet
dat de strijd der Geünieerde Provinciën tegen den Koning van Spanje en Alva geen
rebellie was, maar slechts strekte ‘tot scherm der landen Hoogheydt, rechten ende
conscientie vryheydt’.
Ook in dit laatste bedrijf van zijn leven dat met 1577 aanvangt, blijft COORNHERT
onverpoosd werkzaam. Soms legt hij de vaardige ganzeveer weg om zijne
tegenstanders te bestrijden met het levende woord; meer dan eens hooren wij hem
in een theologisch twistgesprek met Calvinistische predikanten het goed recht zijner
opvatting verkondigen, zoo b.v. te Leiden in het Groot Auditorium der Universiteit
en dicht bij het huis van JAN VAN HOUT - zeker geen ongeschikte plaats.
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Doch liefst bedient hij zich van zijne pen. Betoogen, strijdschriften, samenspraken,
van ethischen of polemischen aard, een enkel politiek geschrift ontvloeien aan die
pen in snelle opvolging. Van een enkel dier geschriften (Zeepe opte vlecken by
Lambert Daneüs ..... gestroyt ao. 1582), dat tusschen de 30 en 40 octavo-bladzijden
druks beslaat, weten wij, dat het in twee dagen voltooid is; van een ander, dat het
‘onder een reyse tot Hoorn, oock verscheyden groote huyslijcke onleden’*) ten einde
werd gebracht; van een derde (Tweespraeck of waerheydt vrymaeckt) uit het jaar *)beslommeringen.
1580, dat het op 3 Januari 's morgens om vier uur begonnen werd. Zoo'n werker
mocht wel te velde trekken tegen het Luye en leckere leven, waarover de Italiaansche
humanist PANDULPHUS COLLENUCIUS een gedicht had gemaakt, mocht ook een
Protest tegen den Slaep dichten, al dagteekent dat laatste stukje waarschijnlijk uit
zijn vroegeren tijd, uit de jaren waarin men zoo goedslaapsch is en den kostelijken
tijd toch zoo noode verslaapt.
Tot de groote ‘huyslycke onleden’ waarvan COORNHERT in 1582 gewaagt, behoorde
misschien ook de ziekte zijner vrouw. In allen gevalle was zij in 1583 reeds zóó
ernstig ziek, dat haar man voor haar dood vreesde; doch eerst in het volgend jaar liet
zij hem alleen. Wel alleen, want kinderen had zij hem niet geschonken. Hoe lief hij
haar heeft gehad en hoe mannelijk-vroom haar verlies gedragen, getuigt een brief
van hem aan SPIEGHEL, die aldus aanvangt: ‘Amice, Ick groet u vriendtlyck met u
lieve huysvrouwe. De myne is by haar Heere, diese my langhe gheleent heeft ghehadt.
Mach schoonheyt (soo haer jeught was), deughdelyckheydt (soo haer bejaertheydt
was) ende vriendtlyckheyt (so al haer leven was) eens mans hart trecken tot liefde,
soo behoorde myn harte haer lief te hebben. Dat is oock so gheweest’. Zij was mij
maar ‘geleend’, zegt de Stoïcijnsche wijsgeer; maar door God, voegt de Christen
erbij.
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Blijkbaar heeft hij, hoe vast ook in de leer der Stoa, behoefte aan afleiding en troost.
Licht verklaarbaar is, dat hij juist nu het beroemde werkje van BOËTHIUS De
Consolatione Philosophiae ter hand neemt en er in 1585 een vertaling van uitgeeft.
In den brief aan SPIEGHEL zegt hij ook, dat hij het zijner ‘konst van wel leven’ dankt,
dat hij ‘sonder werkelycke droefheyt..... een lief wyf kan opofferen den Heere’ - de
theorie dier kunst zette hij uiteen in zijn hoofdwerk Zedekunst dat is Wellevenskunste
dat in 1586 het licht zag. In het volgend jaar wenschte hij Haarlem te verlaten en te
gaan inwonen bij zijn vriend BOOMGAERT te Delft, doch de burgemeesters,
waarschijnlijk onder den invloed der Kalvinistische predikanten, ontzeggen hem het
verblijf in die stad. Gouda herbergt hem de drie laatste jaren van zijn leven.
Onvermoeid blijft hij werkzaam, strijdend tegen de overheersching van één geloof
en godsdienst in den staat, tegen den Heidelbergschen Catechismus, tegen het
ketterdooden dat door LIPSIUS was verdedigd. Helder van geest, vertrouwend op
God, stierf hij in October 1590.
Het ‘weten’ had uit, de ‘rust’ was gekomen. SPIEGHEL dichtte het kernachtig
grafschrift voor zijn vriend, dat de zerk in de Sint-Janskerk te Gouda siert:
Hier rust
Diens lust
En vreught
Was deught
En 't waer
Hoe swaer
't Oock viel.
Noch sticht
Sijn dichtGeschrijf,
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Maer 't lijf
Hier bleef't,
God heeft
De ziel.

Waarheid, hoe zwaar de strijd om haar ook mocht vallen, en deugd - daarin, zegt
SPIEGHEL, had zijn vriend een welbehagen. Wij zullen wèl doen, SPIEGHEL, die het
weten kon, te gelooven en van die voorstelling uit te gaan bij een beschouwing van
COORNHERT'S innerlijk leven, die het voorafgaand overzicht eenigermate moge
aanvullen.
Voor COORNHERT, als voor zoo menigen zestiend'eeuwer, is het geloof het
vraagstuk bij uitnemendheid. Evenals bij MARNIX is zijn geloof de kern van zijn
wezen en de kracht die zijn leven beheerscht, doch in ruimte van belangstelling
evenaart COORNHERT MARNIX niet. Wij zien het nationaliteitsgevoel zich wel eens
openbaren, zoo b.v. in dat kloek pleidooi voor de zuiverheid der eigen taal,
voorafgaand aan de vertaling van De Officiis; een paar zijner vertoogen handelen
over den strijd tegen Spanje; in de Comedie van Israël stelt hij Israëls zonden, straf,
belijding, gebed, betering en verlossing tot ‘een claere spiegele der teghenwoordighe
tijden’. Aan de schriften der Ouden ontleent hij, naar middeleeuwschen trant, wat
hem dienstig dunkt tot den opbouw van zijn zedelijk en godsdienstig leven. Doch
hoe weinig is dat alles samen, indien men het vergelijkt bij de overstelpende massa
zijner dogmatische, ethische en polemisch-theologische geschriften! Deugd, als
praktijk van het geloof, en waarheid - doch vooral in de leer des geloofs, dat waren
de dingen die hem bovenal belangstelling inboezemden. Waarheid zocht reeds die
vijftienjarige knaap, die, in den Bijbel lezend, misbruiken in de leer der Roomsche
Kerk
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ontdekte; waarheid is hij ook later blijven zoeken. Doch hoe onvervaard hij, als
vroeger ERASMUS, de tekortkomingen en gebreken van de leer en de verkondigers
des ouden geloofs aanwijst - feitelijk heeft hij zich nooit van de Roomsche Kerk
losgemaakt. In zijn samenspraak tusschen Edelman, grauw monnic en Lutheraan
erkent de monnik: de kap maakt den monnik niet; doch tevens zegt hij: ik kan altijd
nog meer goed doen onder de kap dan zonder. In Ander en Carter Bewys betoogt
COORNHERT zelfs, dat de Roomsche Kerk ondanks hare gebreken de ware is. In 1581
stelde hij een request op voor de Roomsch-Katholieken te Haarlem, waarin zij den
Prins verzochten, dat hun een paar kerken mochten worden afgestaan voor hunne
godsdienstoefeningen.
Dat laatste alleen zou voldoende geweest zijn om de Kalvinisten tegen hem in het
harnas te jagen. Trouwens, hij had het zijne reeds lang tegen hen aangeschoten. Er
was veel wat hem van hen scheidde. De mensch onbekwaam tot eenig goed en geneigd
tot alle kwaad; 's menschen eerste en dringende behoefte: een zedelijke en
godsdienstige wedergeboorte door geloof in Jezus Christus; die wedergeboorte: een
werk van God - dat alles wilde er bij COORNHERT niet in. In 1562 was hij zelfs met
zijne Verschooningh van de Roomsche Afgoderij tegen den geduchten Kalvijn in het
strijdperk getreden.
COORNHERT'S betoog was dezen, waarschijnlijk in een Fransche vertaling, onder
de oogen gekomen. Dat de degen van den Hollander hier en daar tusschen de voegen
van het Geneefsche harnas gedrongen is, mag men opmaken uit de felheid waarmede
de aangevallene optrad tegen den ‘botten Hollander, den onbeschaamde, den
Hollandschen boef, razenden hond, idioot en onbesneden Goliath’. Doch dat waren
de gladde steenen niet, waarmede de Hollandsche Goliath geveld kon
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worden. Hij bleef strijden tegen erfzonde en praedestinatie, tegen kettervervolging
en consciëntie-dwang bovenal.
Voelde COORNHERT zich dan misschien meer getrokken tot de Doopsgezinden?
Die toch wilden geen heerschappij voeren over andere gezindten; die wilden slechts
zich zelf blijven en, stil hun gang gaand, in onderlinge liefde leven naar de geboden
Gods. Tot een hunner voortreffelijkste voorgangers, HANS DE RIES, stond COORNHERT
in vriendschappelijke betrekking; hij droeg hem zelfs zijn geschrift Uytroedingh der
vernuftsplantinghe op. Maar zoowel tegen den doop der volwassenen als tegen hun
eedsweigering had hij bezwaren; hij kon niet billijken dat zij ongezind waren openbare
ambten te bekleeden; hun onderling verketteren dat soms tot uitbannen werd, gaf
hem aanstoot evenals hunne voorliefde voor de eigen broederschap. Een paar zijner
geschriften behandelen dan ook het vraagstuk van den doop en een twist tusschen
de Doopsgezinden onderling. Dat hij van de Wederdoopers en met hen verwante
secten afkeerig was, spreekt vanzelf. Tegen dwepers als HENDRIK NICLAESZ. richt
hij zich in zijne geschriften meer dan eens; tegen DAVID JORISZ. en diens
Wonderboeck schreef hij zijne verhandeling Kleyn Munster (ao. 1590).
Ook bij de Lutheranen kon hij zich niet aansluiten: het veroordeelen van
andersdenkenden hinderde hem in hen evenzeer als in de Kalvinisten. In zijne
verhandelingen Van de Sendingh der Lutheranen, Swinglianen en Mennonieten (ao.
1583), Vierschaar, Schyndeugt der Secten bestrijdt hij de Lutheranen even krachtig
als anderen.
Een algemeene afrekening met de eenzijdige leerheiligheid en het geloof aan eigen
voortreffelijkheid van de leiders en secten der Hervormingsgezinden hield
COORNHERT in zijn samenspraak Aertzenij der sielen die tusschen 1570-'79
vervaardigd schijnt. Een zieke treedt daar een apotheek binnen
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waar de vette haan*) uithangt; daar bevinden zich doctor Paus en de doctoren Luther
en Calvijn. Van daar komt hij in een andere apotheek, waar de duisterling uithangt *)de gebraden haan.
en de kwakzalvers Menno, Libertijn, Hendrik Niclaesz. en anderen vertoeven. In
plaats van den zieke te onderzoeken, vallen de doctoren aan het twisten over hunne
rechten, de beste geneeswijze en de beste geneesmiddelen. De twist wordt fel, de
messen worden getrokken en bedreigingen geuit, totdat Eumenes den patiënt aanraadt,
diepzinnige vraagstukken te laten rusten, Christus' geboden te vervullen en zóó tot
de waarheid te komen.
Uit dezen raad van EUMENES die blijkbaar den auteur der samenspraak
vertegenwoordigt, blijkt reeds dat COORNHERT geen scepticus was; dat kon men ook
niet verwachten van den man die reeds in 1565 de verhandeling Of men Waarheyt
mach weten tegen het scepticisme had geschreven. Overigens bleek hij daarin ten
volle te beseffen, dat wij menschen slechts tot menschelijke waarheid kunnen komen.
Moet men hem dan ten slotte tot de Roomsch-Katholieken rekenen? Hoe nu?
COORNHERT, lid van een kerk die heerschappij voert over de gewetens en hare
lidmaten bindt aan iedere letter eener vastgestelde leer? COORNHERT - want hij zelf
moet die balling zijn in de Verscheijden tsamenspraacken - die wel eens naar een
sermoen luisterde, maar nooit ter mis ging? COORNHERT, die beeldendienst afgoderij
achtte, die de hoofden der kerk als verslindende wolven beschouwde en wien
kettervervolging een gruwel was? Neen, al heeft hij den band met de
Roomsch-Katholieke kerk nooit openlijk verbroken, hij staat ongetwijfeld dichter
bij het nieuwe dan bij het oude geloof. Doch wat is dan zijn standpunt? De Bijbel is
voor hem ‘een goddelijk wetboek, de bron en oorsprong onzer kennis aangaande al
wat God tot zaligheid geopenbaard heeft aan den
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mensch.’ Door aandachtige, herhaalde lezing en overdenking des Bijbels kan hij
Gods woord en wil leeren kennen. Hij streeft ernaar, overeenkomstig dien wil te
denken en te doen. Hij gelooft, ‘dat een mensch uit zich zelven de deugd volbrengen
kan, als hij dat ernstig en eerlijk wil; dat een goed zedelijk leven den mensch
volkomen kan bevredigen, al erkent hij dankbaar in Jezus een voortreffelijk leidsman
tot dat leven.’ Langs dien zelfgekozen weg wenscht hij dit leven, als voorbereiding
tot een hooger leven, door te gaan. Individualist op-end'-op, gevoelt hij behoefte
noch verplichting zich bij anderen aan te sluiten, als lid eener gemeente God te dienen
en te loven. Jaloersch op zijn vrijheid, duldt hij geen inmenging, veel min
heerschappij, van anderen in dat innigste, teederste, hoogste van het gemoedsleven:
geloof en godsdienst.
Voor de ontwikkeling dier levensbeschouwing had COORNHERT veel te danken
aan de wijsbegeerte der Stoa. Den invloed der Stoïsche leer kunnen wij in vele zijner
geschriften opmerken en dat reeds in een der vroegste, dat Een Korte beschrijvinghe
van Pijne ende Droefheydt (ao. 1556) bevat. Wij zagen hiertevoren, welk een hooge
plaats in het stelsel der Stoa wordt toegekend aan rede en verstand, aan zelfonderzoek
en zelfkennis. COORNHERT werd niet moede, op kennis en zelfkennis te wijzen als
onontbeerlijk voor wie streeft naar zedelijke volmaking. Uit zijn vroegere
werkzaamheid als schrijver dagteekent waarschijnlijk zijn Korte Berichtinghe van
der gedachten waarneminghe: ende den naasten wegh om te moghen komen tot
kennisse van sijns selfs state; van 1564 is een ‘ghesprake’ Van 't oordeelen over het
noodzakelijke van kennis voor wie zijn hartstochten wil beheerschen, van 1568 een
Tsamensprekinghe waarin als oorzaak van het kwaad het onverstand wordt
aangewezen, dat ‘de eenighe verderver der zielen’ heet. Tweespraeck of waerheydt
vrymaeckt (ao. 1580)
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en Ladder Jacobs of trappe der Deughden (ao. 1584) hebben dezelfde strekking.
EPICTETUS' uitspraak, dat de mensch van nature bekwaam is tot alle goed, staat
recht tegenover de voorstelling van CALVIJN; wij zagen reeds, dat COORNHERT het
met EPICTETUS hield. In overeenstemming vooral met de leer van dezen heidenschen
wijsgeer was COORNHERT'S vertrouwen, dat het den mensch in dezen mogelijk is te
doen wat hij ernstig wil.
Duidelijk zien wij den invloed der Stoa in zijn voornaamste werk: Zedekunst, dat
is Wellevenskunste, vermids waarheyds kennisse vanden Mensche, vande zonden
ende vande dueghden, dat in menig opzicht een samenvatting mag heeten van
COORNHERT'S overig werk.
Reeds het begrip en de naam van dat boek herinneren ons SENECA, die immers de
philosophie had omschreven als ‘nihil aliud ... quam recta vivendi ratio, vel honeste
vivendi scientia, vel ars recte vitae agendae’. Die voorstelling: het leven als een
kunst, had reeds vroeger bij ons volk ingang gevonden. In een zinnespel, vertoond
door de Pioenbloeme van Mechelen op het Antwerpsch Landjuweel van 1561, wordt
door een allegorisch personage, ‘Bevroetsaem mercken’ gewag gemaakt van ‘de
edele kunst van wel leven’, die alle deugden in zich besluit. Reeds vóór 1575 had
die voorstelling COORNHERT'S aandacht getrokken: in zijn Liedboeck immers vinden
wij zeven liederen (no. 36-42) Op wellevens konste. Op aandringen van SPIEGHEL
schreef hij nu een handleiding tot de kennis en de beoefening dier kunst. Hij had
daartoe zijn werk verdeeld in zes boeken: ‘eerst geeft hij een ontleding van den
mensch als zedelijk wezen, beschrijft het karakter der deugd en ontwikkelt de stelling
dat er vier voorname deugden zijn: matigheid, standvastigheid, rechtvaardigheid,
wijsheid. De moeder van al deze deugden is de liefde. De liefde komt van God,
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en de mensch is in meerder of minder mate met haar vervuld, naar gelang hij bevoegd
is God als zijn leermeester te beschouwen.’
Aan de voornaamste menschelijke eigenschappen, hartstochten, deugden en
ondeugden is door COORNHERT een hoofdstuk van zijn werk gewijd, steeds
aanvangend met een zoo nauwkeurig mogelijke omschrijving van dat deel zijner
stof.
Het kenschetst COORNHERT'S moraal, dat er in zijn hoofdwerk zoo weinig
Christelijks is. Wel zegt hij, dat hij desnoods de bewijsplaatsen voor de verschillende
deelen van zijn werk in den Bijbel zou kunnen aanwijzen, maar toch - Christus wordt
in de Zedekunst niet genoemd, wel SENECA en andere wijsgeeren.
Anderzijds mag men niet uit het oog verliezen, dat de Bijbel voor hem het boek
blijft. Drie jaar na de Zedekunst gaf hij zijn Hert-Spieghel Godtlijcker Schrifturen
uit, waarin hij betoogt, dat de Bijbel in zich zelf ‘claer ende duydelijck’ is en zonder
‘gloosen of menschelijcke uytlegginghen moet worden gelezen. Christus wordt hier
‘de Waarheyt selve’ genoemd. Wanneer wij COORNHERT de strekking van dit geschrift
hooren samenvatten in den levensregel: mensch, ontwikkel uwe gaven als
verstandelijk en zedelijk wezen - dan denken wij aan het Humanisme; doch wanneer
hij dien regel besluit met: zoo zal God uw hoogste goed zijn - dan schijnen wij weer
in het Christendom te staan. Zoo gaat het den onderzoeker van COORNHERT'S leven
en werk telkens.
Op meer dan één punt: de vooropstelling der Liefde als het hoogste beginsel, de
beschouwing van de zonde, van den zelfmoord, handhaaft hij zijne zelfstandigheid
als Christen tegenover de Stoa. Op menig ander punt schijnt de Christen opgegaan
in den Stoïcijn. Op weer andere punten is het even moeilijk, de scheidingslijn tusschen
Stoa en Christendom aan te
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wijzen in COORNHERT'S leven en werk als b.v. in dat van den Stoïschen wijsgeer
EPICTETUS. Zoo b.v. waar COORNHERT in zijn Opperste Goeds Nasporingh. (1590)
spreekt over de gemeenschap met God. Ook EPICTETUS immers heeft daarover dingen
gezegd die wij alleen van een Christen zouden verwachten, doch die dan ook
misschien mogen gelden als bewijzen van den invloed door het Christendom op de
Stoa geoefend.
Wat stelt ghy desen Saul onder u propheten?
Dees craey by u zwaens? My dan by den poëten?
By const-geesten my, in wyen noyt const gebooren werdt!

Zóó schreef COORNHERT over zich zelven in JAN VAN HOUT'S Vrundt-bouc. Kan er
dan wel reden bestaan, iemand die zich zelf niet voor een kunstenaar hield, uit een
literair-aesthetisch oogpunt te beschouwen? Ongetwijfeld! Immers, indien
onbewustheid van eigen artistieke gaven en vermogens iemand uit de tempels en
voorhoven der kunst moest weren, waar bleef men dan met de meerderheid der
middeleeuwsche kunstenaars? Uit het vervolg van dit overzicht zal bovendien blijken,
dat in COORNHERT wel degelijk een kunstenaar stak, al hielden de theoloog en de
zedeleeraar dezen doorgaans op den achtergrond.
Zich oefenend op luit en fluit en clavecimbel, had de knaap zijn gevoel voor
rhythme en melodie ontwikkeld en toen de liefde zijn hart deed trillen, zullen die
trillingen zich misschien hebben voortgeplant in het levende woord. Doch indien hij
al wereldsche minnepoëzie hebbe gedicht, dan krijgen wij daarvan slechts den
welluidenden nagalm te hooren. Zoo b.v. in dit klaaglied:
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Al mynen tyd
Heb ick verteert
In liefden daar ick bleef verneert
Zonder profijt,
Om een die my noyt heeft begheert,
Zy heeft met my den zot ghescheert
Al mynen tyd.

Of in deze waarschuwing tegen de liefde, die aldus aanvangt:
Wil iemand andren zynen droom vertellen,
Die hem plagh te quellen,
Hy moet eerst wacker zyn;
Want die noch draghen Venus kap met bellen,
En konnen niet vertellen
Der liefden zotheyds pyn.

Wie zoo bevallige coupletten kon dichten - het zijn niet de eenige - die had
ongetwijfeld dichterlijken aanleg. Doch in minnepoëzie zou die aanleg zich in later
jaren niet meer toonen. Waarschijnlijk is COORNHERT ten opzichte van liefde en
minnepoëzie al spoedig op het standpunt gekomen, van waar hij beide met afkeuring
of minachting beschouwde. In zijn vertoog Dat des Duyvels wet swaar is ende lastigh
spreekt hij van de zotte ouders, die toelaten dat ‘amoureuse dienstboden’ hun kinderen
‘amoureuse liedekens inplanten’. In een aanteekening op de vertaling van het Luy
ende Lecker Leven stelt hij de dichters van ‘hymnen, dat zijn Goddelycke Lofsangen’
ver boven hen die ‘lichtveerdighe liefde singhen’ en ‘der jongher luyden begeerte
vervullen met een ydel ghesnap oft met vryagise genegentheden’.
De ernst die hier zich doet hooren, vormt den grondtoon ook
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van COORNHERT'S overig werk. Dien ernst, die zelden of nooit uit de plooi komt,
lezen wij ook op het verweerd, gebruind gelaat met grijzen ringbaard en knevel, dat
een paneel van den Haarlemmer CORNELIS CORNELISZOON ons toont; die ernst spreekt
uit die vrome, droevige, blauwe oogen, dien vastberaden mond, die saamgeknepen
lippen. Naast dien overheerschenden ernst, als voornaamsten karaktertrek van den
man en zijn werk, zien wij die sterke zucht naar onafhankelijkheid, die den auteur
evenzeer kenmerkt als den man, den theoloog en den moralist.
In zijne onafhankelijke, min of meer vijandige, houding tegenover de broeders
van Rhetorycke doet hij aan JAN VAN HOUT denken. Lang vóór dezen, waarschijnlijk
omstreeks 1550, dichtte hij aan hun adres deze niet malsche regels:
Maer ghy kent het volcxken, diet rijmen hanteeren:
't Zijn meest schampere Pasquillen, diet so verneeren,
Datse eer ontbeeren, die sich by Rethorijcken
Laten mercken oft kijcken.

Desniettegenstaande zien wij hem omstreeks 1585 als lid van de Kamer In Liefde
Bloeyende; immers in de opdracht zijner vertaling van BOËTHIUS' werk noemt hij
hen: ‘nu oock myne medebroeders’. Misschien had hij zich door zijn vriend SPIEGHEL
laten bewegen lid te worden en overigens zal zijn afkeer van de Rethoryckers in 't
algemeen hem, evenmin als JAN VAN HOUT, afgehouden hebben van een
vriendschappelijke betrekking tot een enkele Kamer. Doch, bij een Kamer aangesloten
of niet, in zijn poëzie toont hij zich doorgaans als Rethorycker, zij het ook Rethorycker
van de tweede helft der 16de eeuw, die hier en daar in de nieuwe beweging geraakt
is.
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Zijne liedekens, meerendeels eenvoudig en hartelijk van toon, zijn soms kleurloos,
eentonig, langdradig. Wij vinden er de klachten over zwakheid, waarschuwingen
tegen de wereld en hare verleiding, de bewerkingen van een deel des Bijbels, die wij
hebben aangetroffen bij zoo menig Rhetorycker van dezen tijd. Er zijn eenige
bevallige welluidende liedjes onder, doch als kunstwerken staan zij lager dan de naar
BOËTHIUS vertaalde.
Hoe fraai is b.v. deze verheerlijking van het leven in de gouden eeuw:
Wel zalich waren d' eerste tyden,
Vernoecht met ackers kleyn en trou!
Gheen wellust mocht yemant verblyden,
Welcx onmaat altijd eyndt met rou.
't Spade honghers wroeten
Placht seer licht te boeten*)
d' Eyckel raeu en hert
Niemandt mengde wyne
Met soeten venyne
Dat den zin verwert.
Gheen verw' en smette doe de vellen,
Het grazigh groen was 't bed bereyt,
De beeck verdreef het dorstich quellen,
De brede Lind' gaf schadu breyd.
Want sy noch niet zeylden,
Oock gheen waren veylden
Over zee en zand;
Gheen uytheemsche gasten
Heur nabuur verrasten;
Elck bleef in syn land.
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COORNHERT'S liederen, vertaalde en oorspronkelijke, zijn beter dan zijn overige
poëzie. In zijn Protest teghen den slaep b.v. zijn wel gedachten, maar hoe traag is
hun gang, hoe gebrekkig de vorm, welk een overmaat van redeneering en betoog.
Zijn Hymnus oft Lof-zang van 't Goudt is tenauwernood poëzie; zijn Lof der
Ghevanghenisse gewoon rederijkerswerk, dat noch het zwierige van VAN MANDER'S
noch het pittige van VAN HOUT'S rethoryckers-verzen vertoont. Wij mogen daarom
op goeden grond vermoeden, dat wij niet veel verloren hebben aan een van
COORNHERT'S gedichten dat niet tot ons kwam: een strafdicht in den vorm van een
droom aan het adres van den drinkebroer FRANS FLORIS († 1570). Zijn neiging tot
redeneeren en betoogen kon COORNHERT den teugel vieren in zijne zinnespelen.
Sommige dezer stukken (Comedie van Lief en Leed, Maeghdekens Schole) zijn
berijmde, gedialogizeerde verhandelingen over zedekunde; in andere als Van de tien
Maagden en Van de Blinde van Jericho is, eveneens naar ouderwetschen trant, een
deel van den bijbel verwerkt. Al deze stukken zijn, als zoovele der zestiende eeuw,
bijna kinderlijk van opzet, arm aan handeling en verwikkeling, vol allegorie.
Hooger dan als dichter staat COORNHERT als prozaschrijver. In den prozaschrijver,
niet in den dichter, kunnen wij ook den invloed der klassieke kunst en den overgang
van het oude tot het nieuwe waarnemen. Immers, de poëtische vertalingen die
COORNHERT van een paar werken der Oudheid gaf: D'eerste twaelf boecken Odysseae,
door hem uit het Latijn vertaald, en de vertolking der bekende Epode van HORATIUS:
‘Beatus ille qui’ vertoonen hetzelfde karakter van vrije bewerking, dat wij in de
vertalingen van VAN GHISTELE en anderen hebben opgemerkt. Anders staat het met
de vertalingen der prozawerken van CICERO en SENECA; hier vinden wij inderdaad
een wedstrijd tusschen twee auteurs en twee talen. Letterlijk vertalend,
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is COORNHERT er toch doorgaans in geslaagd zijne voorgangers op zijde te blijven
en de statigheid en fijnheid der Latijnsche perioden in zijn zuiver, krachtig, fraai
Nederlandsch te behouden. Men hoore b.v. deze regels uit het slot der verhandeling
Van den Ouderdom: ‘Wanneer my oock eenigh Godt soude willen toelaten, dat ick
in dese mijne oude dagen wederom jongh mochte worden en als een kindt inde wieghe
huylen, ick soudet weygheren: want ick en begheere niet, mijnen loop nu voleynt
hebbende, van den eynde des loop-plaets wederom tottet begin-teecken gesleept te
worden. Want wat profijt isser toch in dit leven? jae ist niet veel meer altemael moeyte
ende arbeydt? maer later noch al wat goedts in wesen, soo heeftet nochtans sekere
satheydt in oft sijne mate ende bepalinghe ..... En ick scheyde uyt dit leven gelijck
als uyt een Herberghe en niet als uyt een Huys. Want de Natuere heeft ons hier een
Herberghe ghegheven om een weynigh te toeven en niet om te blijven woonen. O
heerlijcke ende aengename dagh, in welcke ick totte Godlijcke vergaderinghe en
menighte der zielen vertrecken en uyt dese woelende schare ende ghespuys scheyden
sal’. Of de passage over de aanschouwing der hemellichamen uit het 4de boek van
SENECA'S De Beneficiis, die aanvangt met: ‘Maer stelt noch dese dinghen achter
rugghe - waer de sonne selfs niet een lieflijck aenschouwen voor den ooghen, al en
dede die niet anders dan zijnen wech te wandelen?’ en besluit met: ‘Tbeweghen van
weynich sterren connen wy begrijpen; maer daer zijnder ontallijcken vele die, te
hoge van ons gesichte opgetrocken zijnde, gaen ende wederomme keeren. De sulcke
dan, die noch onder dese hoghe sterren van onsen ooghen ghesien moghen werden,
gaen meest al met eenen nevelachtighen tredt dore ende werden bedectelijcken omme
ghedreven. Wort ghy dan niet verlusticht doort aenschouwen van soo heerlijcken
ende grooten werk, al waert oock noch
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soo, dat sulcx u niet en regeerde, niet en behoede, niet en voede, niet en teelde, noch
met zijnen geest en bedoude?’
Den edelen eenvoud van dit proza hebben wij vroeger een enkelen keer, bij
RUYSBROEC, aangetroffen; niet de beheerschte kracht die de innerlijke zielsbeweging
dwingt uit te golven langs statig-sierlijke lijnen, getrokken door een geoefenden
smaak. Die kunst trachtte COORNHERT zijn voorgangers aftezien. Naar een anderen
kant ontwikkelde hij zijn proza door een deel van den Decamerone te vertalen. Uit
BOCCACCIO'S Menschelijke Comedie had hij Vijftigh Lustighe Historiën oft
Nieuwigheden*) gekozen, die slechts ten deele ‘int amoureuse’ zijn, schalksch doch
*)
niet gemeen, zelden of nooit plat. De luchtige bevalligheid van BOCCACCIO'S
novellen.
proza, zijn onderhoudende verhaaltrant, het meesterschap vooral waarmede hij
personen uit alle standen sprekend invoert, waren uitnemend geschikt ter vorming
van een proza-schrijver die zich gaarne van de samenspraak bediende als voertuig
zijner gedachten. In de opdracht aan zijn vriend PETER RAEDT noemt COORNHERT
het Italiaansch werk, dat hij misschien uit een Fransche of Latijnsche bewerking had
leeren kennen: ‘niet alleen een lustig, maer oock .... een eerlijck ende leerlijck boeck’.
Voor kunst die hem niets leert, voelt COORNHERT weinig. Het verwondert ons
allerminst, hem in de Wellevenskunste (fo. 126 vo.) schilderen, graveeren, beeldhouwen
enz., ‘onnodighe cierlycke hantwercken’ te hooren noemen. Nergens blijkt, dat de
groote dichters der Renaissance eenigen indruk op hem gemaakt hebben. De nieuwe
maat gaat hem niet aan. In een zijner gedichten, dat waarschijnlijk van 1582
dagteekent, lezen wij:
Nu stont ick noyt onder eenich Camers secte;
Waert dan vreemt of elck mijn ryms vryheyt begecte?
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Zal die niet met hoonlycke spot werden belaecht
Van 't Volck, dat sich in haer selfs wet soo wel behaecht,
Dat zy met wissel van voeten banden breyen,
Om vrye Rymers in hoor boeyens te leyen?

Daar zien wij die jaloersche liefde op zijne zelfstandigheid wêer: hij is een ‘vrye
Rymer’ die zich niet aan banden laat leggen; de voorstanders der nieuwe maat - want
blijkbaar worden deze bedoeld - zijn hem een ‘secte’ in de gemeenschap der
letterkundigen. Hij heeft hier en daar wel eens den sonnetvorm gekozen; zoo b.v. in
het Vrundtbouc van JAN VAN HOUT en in het, waarschijnlijk naar een Latijnsch werk
van FURMERUS gevolgd, Stoïsch werk Recht Ghebruyck ende Misbruyck van tijdlicke
Have; doch ook in die sonnetten houdt hij zich bij het ouderwetsche maat-looze
rhetoryckers-vers. Het nieuwe heeft hier even weinig te beteekenen als de verdeeling
in vijf bedrijven van enkele zijner zinnespelen of een naam als tragica-comedia,
toegevoegd aan het spel Van den thien Maeghden.
Doch al was COORNHERT koel, ten deele zelfs afwerend, tegenover die Renaissance
‘waer met nu meest elck Rymer soo pronckelyc pracht’ zooals hij in zijne Rymeriën
zegt, hare schoonheid oefende toch invloed op hem. In zijn vertaald proza zagen wij
dien invloed reeds, in zijn oorspronkelijk prozawerk kunnen wij dien eveneens
waarnemen. Echter slechts in een klein deel van dat, duizenden bij duizenden
folio-bladzijden beslaand, oorspronkelijk werk. Wie al het proza van COORNHERT,
over één kam geschoren, tot de Nederlandsche literatuur rekent, dient nagenoeg al
wat in vroeger of later tijden door het redeneerend verstand voortgebracht en in de
taal des dagelijkschen levens geschreven is, diezelfde eer waardig te keuren. In
verreweg de meeste van COORNHERT'S lange vertoogen,
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strijdschriften of gesprekken over vraagstukken van dogmatischen of ethischen aard
openbaart zich zoo weinig van die kunst welker voortbrengselen men literatuur pleegt
te noemen, dat wij ze gerust ter zijde kunnen laten.
In sommige zijner samenspraken echter, pittig en levendig, helder en onderhoudend,
met hier en daar een glimp van luim of spot, toont hij verwantschap met ERASMUS,
al kan zijn werk dat van zijn voorganger niet evenaren. Zijne polemiek heeft soms
literaire verdienste, zoo b.v. waar zij zich in het strijdschrift Kleyn Munster (ao. 1590)
tegen DAVID JORIS richt. In zijn kracht zien wij COORNHERT als prozaschrijver echter
vooral in de Wellevenskunste.
Een eerbiedwekkende poging is hier gedaan om des menschen gansche gemoedsen gedachtenleven, ten deele ook de daaruit voortvloeiende levenspraktijk,
samentevatten tot een geheel. Niet voor de eerste maal geschiedde dat in onze
letterkunde. RUYSBROECK en de leerdichters der 14de eeuw waren hier COORNHERT'S
voorgangers, al heeft hij die naar alle waarschijnlijkheid niet gekend. Doch voor de
eerste maal geschiedde het hier met zulk een scherpte en fijnheid, ook met zoo diep
doordringend onderscheidingsvermogen, eigenschappen in COORNHERT door zijne
kennismaking met de Oudheid ontwikkeld. In de omschrijvingen hier gegeven van
de onderscheiden gevoelens en hartstochten, deugden en ondeugden, werd onze taal
voor het eerst gedwongen tot scherpe en sobere begripsomlijning. De auteur zelf zal
wel niet tevreden zijn geweest over hetgeen hij hier had bereikt. In een zijner laatste
werken immers, Van de Predestinatie fo. 266 (1590), erkent hij: ‘my is niet onbekent,
hoe swaerlyck het valt, de ghedachten eygentlyck met woorden uyt te beelden. Ick
bekenne oock gaerne, dat in dese schilderye myn ongeleerde penne noch noyt myns
hertsen verbeeldingh so eyghentlyck heeft connen afmalen, dat des pin-
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ceels verven mynen sinnen ghenoegh deden, veele min, dat het werck den voorbeelde
ghelyck was’. Doch wij zien in die onvoldaanheid slechts een bewijs te meer, dat in
COORNHERT werkelijk een kunstenaar stak. In allen gevalle heeft hij langs dezen
weg heel wat bereikt.
Voor het eerst werd hier de aandacht gevestigd op de onontgonnen rijke mijn van
de synonymiek onzer taal, een poging gedaan tot het schetsen van overeenkomst en
verschil tusschen begrippen als: wanen en weten, liefde en min, blijdschap en vreugd,
vrees en angst, droefheid en pijn, mildheid en verkwisting. De strenge eenvoud in
den bouw van het geheel past wel bij dien der deelen, waarin telkens de omtrek eener
deugd is afgezet met de schaduw van haar ondeugd. De ernst der doorloopende
uiteenzetting in zuiver, helder, niet zelden fraai Nederlandsch wordt telkens
onderbroken door een verhaal uit den ouden of den tegenwoordigen tijd, door een
mededeeling van iets dat den auteur of een zijner vrienden is gebeurd, door een
rijmpje van volkswijsheid, een spreekwoord of spreekwijs aan het dagelijksch leven
ontleend. Zoo b.v. over het geven:
Magh van de schamele*) milde iet,
Van rycke en kostele*) luy magh niet.

*)

behoeftige.
weelderig.

*)

Over de vriendschap:
Vrienden moghen kyven
Maar moeten vrienden blyven.
Vriend inder nood, vriend inder dood.
Vriend achter rug, gheen vaster brug.

In het dagelijksch leven van dien en onzen tijd verplaatsen ons vele van COORNHERT'S
vergelijkingen of beelden: ‘Wat
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baat’ lezen wij in een hoofdstuk over de wysheyd int huyshouden ‘dat de koeye vele
melx gheeft, als zyt metten voet weder om stortet’; in een ander, Van de Ghiericheyd:
‘gelyck het water loopende door een zeef de zelve ydel laat, zo loopt het gheld door
ghierighe herte(n)’. Elders brengt hij ons bij een schip, waaruit kaas wordt gelost,
bij een kat die aan ruimte-vrees lijdt, bij een ‘camerspeelder’, bij een ‘musicien’.
Rijmwoorden en alliteratie verlevendigen het vaak wat stemmig weefsel van des
schrijvers strakgespannen gedachten.
Al heeft COORNHERT zijn werk Zedekunst en Wellevenskunste genoemd, het
zwaartepunt ligt er toch eer in de kennis van 's menschelijk innerlijk wezen dan in
de kunst der levenspraktijk. Op die levenspraktijk vooral waren daarentegen de
werken der vroegere leerdichters gericht. In overeenstemming met dat verschil, is
hun werk, geboren uit het gevoel en zich richtend vooral tot den wil, vervat in poëzie,
die hier - zij het onbewust - erkend wordt in hare waardigheid van wetgever des
levens en vormer der maatschappij; COORNHERT'S meer verstandelijk, immers tot
de wetenschap naderend, werk, zich richtend tot rede en inzicht, is in proza
geschreven; terwijl RUYSBROECK, het midden houdend tusschen beide en het
beschouwend met het werkelijk leven vereenigend, zich bedient van proza dat, rijzend
en dalend met de stemming van den auteur, niet zelden tot poëzie wordt.
Zoo mag dan de Wellevenskunste ook naar den tijd tusschen den Biënkorf en het
Schilderboeck geplaatst worden als een derde mijlpaal op den ontwikkelingsweg van
ons proza. De Biënkorf: dat is de strijd tegen Rome en Spanje; Wellevenskunste en
Schilderboeck: de stichting van den nieuwen staat door wetenschap en kunst. Is de
Biënkorf vooral afbrekend, de beide andere zijn opbouwend. In de Wellevenskunste
staat het persoonlijk, in het Schilderboek het maatschappelijk leven
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op den voorgrond; tegenover de rustige innerlijkheid van het eerste werk zetten wij
de woelige levensverscheidenheid van het andere. Volmaakte kunstwerken zijn zij
geen van drieën: daarvoor is in de Biënkorf de hartstocht te weinig beheerscht, in de
Wellevenskunst het verstand te overheerschend, daarvoor heeft het Schilderboeck
niet genoeg oorspronkelijkheid en eenheid - doch te zamen vormen zij een
opmerkelijke trits in de ontwikkeling van het Nederlandsch proza gedurende de
tweede helft der 16de eeuw.
Onvermoeid onderzoekend, wikkend en wegend, verwerpend of aannemend, had
COORNHERT zich die onafhankelijke levensbeschouwing geschapen, die men met
den naam van Christelijk Stoïcisme mag bestempelen. Afkeerig van aansluiting bij
een bepaalde richting of gezindte, eischt hij vrijheid om volgens die beschouwing te
denken en te doen. De vrijheid die hij voor zich en zijne geestverwanten eischt,
wenscht hij ook aan andersdenkenden verleend te zien. Niets wekt in hooger mate
zijn afkeer dan ‘consciëntiedwang ..... een moordpriem van alle oprechtheid en
waarheid’; zelf noemt hij zich een ‘willig breekijzer van den moorderlijken kerker
der consciëntie’.
Die ruime, die waarachtige, opvatting van vrijheid was verdacht in de oogen van
de meeste zijner tijdgenooten, ijverige of dweepzieke voorstanders van één richting
of secte. Die tijdgenooten scholden hem een ‘libertijn’, een naam door COORNHERT
zelven nooit aanvaard, omdat libertijnen voor hem lichtzinnige en liefdelooze
menschen zijn. Slechts weinigcn dachten als hij: de Zwitser CASTELLIO, tegenstander
van CALVIJN, en, tot op zekere hoogte, de Duitschers FRANCK en SCHWENCKFELD;
te onzent: de Vlaming CASSANDER; CASPAR COOLHAES, die FRANCK tegen MARNIX
verdedigt en als COORNHERT door Lutherschen, Doopsgezinden, Gereformeerden
en Roomschen
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gelijkelijk veroordeeld werd als iemand die ‘God noch Kerk’ had; ‘WOUTER VERHEE,
dien wij vroeger noemden. Eerst veel later, in de 18de eeuw immers, zou de geest
van onderlinge verdraagzaamheid, door COORNHERT en Prins Willem aangeprezen
als ware humaniteit, een krachtige geestelijke strooming worden.
De kunst van het woord is voor COORNHERT van den aanvang af nooit iets meer
geweest dan een middel, om voor zijn opvatting der vrijheid te strijden en zijn
levensbeschouwing uiteen te zetten. Doch aan de door hem zelf gesmede wapenen
besteedde deze strijder groote zorg. In meer dan een opzicht zet hij het werk voort
van ERASMUS, die in karakter zijn mindere, als auteur zijn meerdere was. COORNHERT
was even jaloersch op zijn onafhankelijkheid als ERASMUS, doch hij heeft zich ter
wille van die onafhankelijkheid nooit verlaagd tot het sparen of vleien van de grooten
der aarde. Anderzijds zoekt men ERASMUS' fijnheid en bevalligheid, zijn vlug en
schitterend vernuft, ook zijn ruimte van blik tevergeefs bij den
zwaar-op-de-handschen, in ethiek en polemiek opgaanden Hollander. Verder staat
COORNHERT van zijn beroemden tijdgenoot MONTAIGNE. De Gascogner edelman
heeft noch den diepen ernst noch de sterke overtuiging van den Amsterdamschen
burgerzoon. COORNHERT leeft in den strijd als een visch in het water - MONTAIGNE,
in rustige eenzaamheid zijn vaderlijk erfgoed besturend, zich verpoozend met lezen
en schrijven, houdt zich met een sceptisch lachje op een afstand van het gewoel.
Doch, anders dan COORNHERT, kan de auteur der Essais als kunstenaar de vergelijking
met dien van Laus Stultitiae en Colloquia wel doorstaan.
COORNHERT heeft veel te veel geschreven, dat uit letterkundig oogpunt
onbeteekenend is, dan dat zijn gansche werk levensvatbaarheid zou kunnen hebben;
doch het zou niet veel moeite
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kosten uit zijn werk een bloemlezing samentestellen, die den voortreffelijken
zedeleeraar en Christelijken Humanist tevens zou toonen als een verdienstelijk
kunstenaar5).

Henrick Laurensz. Spieghel (1549-1612).
Anders dan de voorgaande dichters hebben SPIEGHEL en de vriend zijner jeugd
ROEMER VISSCHER, trouw blijvend aan het oude geloof, zich weinig of niet gemengd
in den toenmaligen strijd der partijen. De rust die beider uiterlijk leven kenmerkt,
ligt ook over hunne poëzie, die ons slechts hier en daar aan de groote gebeurtenissen
van dien tijd herinnert. Afkeerig van het nieuwe geloof, geraken zij - vooral SPIEGHEL
- huns ondanks onder den invloed der Renaissance; onder dien invloed wordt hun
geloof tot een soort van Stoïsch Christendom en ontwikkelen zij zich van
‘rhetoryckers’ tot dichters van den nieuwen tijd.
Van ROEMER VISSCHER'S uiterlijk leven is ons weinig bekend, omtrent SPIEGHEL'S
leven zijn wij iets beter ingelicht. Wij weten dat hij behoorde tot een Amsterdamsche
regeeringsfamilie, een winstgevenden handel dreef, mooie schilderijen bezat en de
aan den Amstel gelegen hofstede Meerhuyzen; dat hij gehuwd is geweest met
BRECHTJE TEN BERG en, na haar dood, in 1602 hertrouwd met DIEUWERTJE VAN
MARKEN; dat hij verhuisd is van Amsterdam naar Alkmaar en daar gestorven. Voorts
weten wij nog, dat hij in 1589 liever een zware boete betaalde dan als lid van een
Admiraliteitscollege aan het openbare leven te moeten deelnemen. Het ligt voor de
hand, samenhang te vermoeden tusschen dat feit en het ouderwetsch rederijkers-stuk
Numa ofte Amptsweygheringe, dat door SPIEGHEL, misschien kort na 1589 vervaardigd
is. Overigens zien wij slechts hier
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en daar betrekking tusschen zijn uiterlijk leven en zijn letterkundig werk. Hij heeft
een lofdicht op zijn vaderstad geschreven; zijn Nieuwjaars-liederen herinneren ons,
dat hij tot de Hoofden der Kamer In Liefde Bloeyende behoorde; eenige treffende
verzen in zijn groot leerdicht Hertspieghel herdenken het verlies van zijn eerste
vrouw, naar zijne hofstede verplaatst ons dat gedicht meer dan eens. Van zijn innerlijk
leven geeft zijn werk ons vollediger voorstelling. Wie in SPIEGHEL altijd en
voornamelijk den stroef-ernstigen dichter van den Hertspieghel ziet, kan een anderen
te zien krijgen uit een zestigtal korte gedichtjes en een grooter gedicht, Het Lof van
Danssen, die, wèl op hun plaats, achter ROEMER VISSCHER'S Brabbelingh zijn gedrukt.
Daar zien wij een jonkman wien het leven wel lust, die zijne kameraden opwekt
met zijn:
Gebruyckt jolijt, terwijl ghy zijt
In uwe jonge jaren:

Deze SPIEGHEL, die MAROT'S epigrammen leest en vertaalt, is evenmin als zijn vriend
ROEMER bang voor een losse grap, al gaat hij niet zoover als deze. Hij vermaakt zich
met de dwaasheid van anderen en verwerkt zijne opmerkingen en invallen tot korte
luimige stukjes. Op voorbeeld van ERASMUS' Laus Stultitiae, van COORNHERT'S Lof
der Ghevanghenis en VISSCHER'S Lof van een blaeuwe scheen, dicht hij zijn Lof van
Danssen. Doch hij zag voorbij, dat zijne voorgangers hun lof hadden gemaakt tot
een spel des vernufts waarin zij berusting zochten, terwijl zijn eigen lof ernstig
gemeend was. Tegenover de Kalvinistische strengheid die den dans uit den Booze
acht, handhaaft de Roomsch-Katholiek het oud-vaderlandsch standpunt: Wilt gij het
dansen, dat uitnemend middel om den omgang tusschen jonge menschen aangenaam
te maken, ver-

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

473
bieden - zegt hij tot de vijanden van den dans - wat moeten zij dan uitvoeren? Drinken
dat hun de oogen uit het hoofd puilen, kniezen in een hoekje, onkiesche raadsels
opgeven, zitten kwaadspreken? Er is iets beminnelijks in de toewijding waarmede
de jonge dichter zijn zaak verdedigt; niet het minst waar hij, bezorgd over den afloop
van zijn pleidooi, ten minste den nationalen ‘rondedans’ tracht te redden, ‘daer een*)
*)
voorsinght een Liedeken prijselijck.’
iemand.
Wie zoo warm pleitte voor den dans, kon niet afkeerig zijn van de ‘vrijsters’ zooals
de meisjes toen met een kenschetsend woord genoemd werden; niet afkeerig ook
van het ‘kussen en lachen en jocken*) goet rondt’, van al die speelsche dartelheid
waarmede de natuurdrift der ‘vrijers’ de aantrekkelijkheid der andere sekse pleegt *)schertsen.
te bejegenen. Inderdaad, ook de later zoo strak-ernstige HENRICK LAURENSZ. is op
zijn tijd ‘desperaet’ geweest, heeft het ‘suchten en duchten, kermen en klagen’ der
minne gekend, waarover hij aan zijn vriend ROEMER schrijft. Een groot aantal dezer
korte gedichtjes handelen van vrijen en trouwen, van ‘Cupido’ en allerlei mingeval.
Verscheidene zijn onbeteekenend; doch in enkele is iets van het pittige en puntige
dat de latere SPIEGHEL in hooge mate zal bezitten, een leuke vroolijkheid die hij later
zal verliezen. Van dien aard is het volgend staaltje (no. 21):
Een soet neen seggen, met een lachjen daer by,
Dat is seer jent, Liefken, ghy moetet leeren;
Al wout ghy ja seggen tegens my,
't En sou my soo wel niet contenteeren.
Niet dat ghy mijn druck sult vermeeren,
Maer ick wou dat ghy u seggen liet
En liet my doen al mijn begeeren,
Seggende: ‘neen, neen, ghy en verkrijght het niet.
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Korte stukjes als deze, in het maatlooze rethoryckers-vers geschreven, hebben wij
reeds in de 15de eeuw onder den titel van ‘nota’ aangetroffen. Ook een paar
kettingdichten en ‘sendtbrieven’ herinneren ons de vroegere rethoryckers. Tweemaal
vinden wij een stuk dat op een sonnet gelijkt, doch beide vertoonen het ouderwetsche
rethoryckers-vers.
Mettertijd echter zal de jonge dichter, waarschijnlijk onder den invloed der Fransche
of Italiaansche renaissance-lyriek, de volheid zijner minnegepeinzen leeren
beheerschen ook binnen het sonnet met een vast rijmstelsel en vlijen op de nieuwe
maat. In het zeventiend'eeuwsch liedboekje Minneplicht ende Kuysheyts-kamp (ao.
1626) vindt men een drietal ‘geestige Liedekens’, onderteekend H.S., die kwalijk
van een ander dan van SPIEGHEL kunnen zijn. Een daarvan is het volgend sonnet:
Dats weer een wond op nieuw; het oude schaers ghenesen,
Door wyse raet, door kracht van Medecyn, van kruyt!
Ick sedt soo haestigh weer mijn voet stadts-poort niet ut Myn bloedt ontroert, 't hart klopt, ik dacht: wat mach me wesen?
Midts*) sien ick op! daer staet en bralt†) myn Son gheresen
En blinckt van roodt, van wit en purper als een bruyt.
O Hemel! ist Fatael? wel wat off dit beduyt?
Gheen leven noch gheen doot; myn sterven sou ick vreesen.
Maer waerom of sy doch soo dreutsich*) my toelachten?
'k Gis ut medogentheydt? Wech, wech, sotte ghedachten:
't Gebeurt maer by gheval. Gaet heen bedroeft nae huys!
Ghy quelt u selfs vergheefs: gaet op ghedachten bouwen
Kasteelen in de Lucht; haer woorden wilt onthouwen;
Sy gaet verblyt ter feest en ick bedroeft met kruys.

Vlekkeloos is dit sonnet niet, maar - en dat zegt iets in dezen tijd - het is
oorspronkelijk. En dan, wat is er een

†) praalt.
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leven en beweging in; met welk een zuiverheid is hier het op-en-neer van een minnend
hart weergegeven; hoe hoort men ook hier een voorspel van HOOFT'S lyriek. Hier
niet alleen; ook in een couplet als dit:
Om somer, lent en herbst placht ick te suchten,
Niet om de bloemen noch om schoone vruchten,
Of dat de kracht van kruydt myn sou ghenesen,
Of dat de vochte douw myn brant verkoelen sou,
Maer dat ick by me-vrouw nae wens mocht wesen.

Niet alle kwinkslagen van den jonghen SPIEGHEL handelen over de minne, over
leelijke en kwaadaardige meisjes die blijven zitten, of, rijk en getrouwd, telkens
zeggen: ‘het zijn mijn schijven die daer klappen’; over Goris die vunzig ruikt naar
het bier dat hij gedronken heeft; over een mislukten rederijker. Hier en daar schampt
zijn scherts wel eens langs ernstiger onderwerpen. Zoo b.v. in dat stukje op Jan de
Bors die altijd in de taveerne zit en zoo graag Hamburger bier zou drinken, als hij
niet bang was voor het ‘luyteren’*); in dat andere over een abt en zijn ‘soost’*) die van
*)
een stevigen dronk houden; in een derde over Cupido die een hemel, een hel en
Lutersch (worden of) zijn.
*)
kameraad?
een vagevier tot zijn dienst heeft.
Een paar grappen als die beide laatste geven zeker weinig grond om een toenmalig
jonkman een slecht Roomsch-Katholiek te noemen. In allen gevalle blijkt uit andere
stukjes, dat er in den goedlachschen en verliefden jongen dichter ook vrij wat ernst
was. Hier waarschuwt hij tegen ‘leckere gerechten en vratige lust in 't eten’; ‘simpel
aenrechten en de maet niet vergeten’ zij de leus! Elders maakt hij zijne tijdgenooten
indachtig, dat zij ‘in (des) jeughts floreeren’ den tijd moeten gebruiken; dat men
slechts door het onderdrukken van kwade
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begeerten vrede des harten verwerven kan. Zelfs komt reeds een van de voorname
leerstukken der Stoa zich vertoonen in dit gemakkelijk vloeiende en toch zoo pittige:
Wilt ghy treden,
Daer uw reden
En de waerheyt
Door haer klaerheyt
De wech wijsen Wilt misprijsen
t'Allen tijden
Het verblijden
Boven maten,
En verlaten
Het bedroeven;
Wilt niet proeven
Hoop mispresen,
Schuwt het vreesen!
In turbacy
Zijn sy, Iacy,
En verbolgen
In onrust,
Die haer lust
Altijdt volgen.

In deze laatste stukjes hooren wij drie voorname accoorden die in SPIEGHEL'S werk
van dezen en lateren tijd zullen blijven doorklinken: zijn Roomsch-Katholiek geloof,
dat gaandeweg dieper en ruimer wordt, uit den aard niet polemisch maar tot stichten
geneigd; de praktijk van het innerlijk en uiterlijk leven; de leer der Stoa die op geloof
en levenspraktijk beide invloed oefent. Een aantal liederen, kleine gedichten en het
reeds
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genoemd tooneelstuk, voor verreweg het grootste deel dagteekenend uit de laatste
dertig jaren van des dichters leven, stellen ons in staat zijn persoonlijkheid als mensch
en als kunstenaar te schetsen.
Het is opmerkelijk, dat SPIEGHEL reeds in den aanvang van het eerste zijner Lieden
op 't Vader Ons zich verzet tegen de voorstelling:
Dat de wereld zy voortghekomen
Uyt blind ghevalligh*) niet.
*)

door toeval ontstaan.

Daaruit blijkt, dat het materialisme van sommige wijsgeeren der Oudheid het
middeleeuwsch Godsbegrip gaat bedreigen. Tegenover dat materialisme stelt
SPIEGHEL zijn overtuiging: God is. Nergens blijkt hem dat duidelijker dan in de
gansche geschapen natuur: de sterren, de vogels, ‘'t fluweel-groen mos der steenen’,
het ‘cieraat van de rijp’, de bloemen - het verkondigt alles Gods lof. Dat Gods wezen
voor menschen onbegrijpelijk is, daarvan toont de dichter zich diep overtuigd: het
bekend middeleeuwsch verhaal over AUGUSTINUS: als schrijver van een boek over
de Drie-eenheid terechtgewezen door een knaap die met een schelp de gansche zee
in een kuil wil overscheppen, heeft blijkbaar indruk op SPIEGHEL gemaakt. Doch, al
kunnen wij God niet begrijpen, Zijn wil kunnen wij leeren kennen; Jezus wijst ons
den weg om tot Hem te komen. De duivel moge de boosheid in ons aanvoeden - de
Kerk en ‘'t behulpzaam kerk-ghebruyk’ zijn ons van dienst in den strijd tegen den
Booze. De getrouwe zoon der Kerk prijst het ‘vasten, bidden, waken’, het
‘kerkghebruyk hooghwaardigh’ dat hij zoo noodig heeft. De oude kerkliederen, door
MARNIX gesmaad of als wapentuig gebruikt, zijn hier nog in eere: een ‘Jaar-lied’
van 1585 vangt aan: ‘Een kinde-
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ken is ons geboren’, een ‘Jubel-Jaar-Liedt’ van 1600: ‘'t Is huyden een dach van
vrolikheid’.
Geheel zwijgen over hen die den ‘Kerke-dienst versmaden’, kan hij niet; hij
vermeldt de ‘kettery’, den ‘woord- en kerken twist’, doch erover uitweiden wil hij
niet:
Best dat ick my niet menghe
En blyve uyt die hel.

Al die twist, klaagt hij in het bovenvermeld Jubeljaar-lied, komt slechts uit
‘weetzuchtigheid’ voort; mocht men toch terugkeeren tot het ‘slecht en recht geloof’
onzer voorouders, die genoeg hadden aan het Vader ons, het Credo, Benedicite en
de Tien Geboden! Tot de kerkstichters zijner dagen richt hij zich met de, ook vóór
hem niet zelden gehoorde, vraag: of de vroegere godgeleerden dan niets wisten? Het
kenschetst echter zijn vredelievenden en gematigden aard weêr, dat hij geen der
groote Hervormers met name noemt, doch slechts een dweper als JAN VAN LEIDEN
en den talentvollen maar minder bekenden MELCHIOR HOFMAN. ERASMUS is
SPIEGHEL'S man: ‘ERASMUS eyscht beschreumt kerkzuyvering die sticht’. Dat er veel
te verbeteren valt in de kerk, is hij met ERASMUS eens; doch evenmin als deze wil
hij zich daarom van de kerk afscheiden:
't Vervormen van de Kerk schynt dies een ghoede zaak;
Maar ik vervorm gheen ding, als ik het ding ontmaak*).
*)

het tegenovergestelde van
maken.

Overigens ligt voor SPIEGHEL het zwaartepunt niet in het geloof maar in het beleven
van dat geloof.
In zijn Uyterste wil of vaderlyke vermaning aan zyn zoon, zijn A.B.C. Ketting-Lied,
de korte bijschriften bij zijn Verderf-traps Beeld-schrift, ook in zijne
Nieuwjaarsliederen vinden wij
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telkens waarschuwingen tegen de ondeugd en aanprijzingen der deugd; steeds worden
wij gewezen op het ware goed, op het verschil tusschen schijn en wezen, de droevige
gevolgen der zonde. Ten slotte komt dus alles aan op het doen: ‘Kallen is mallen,
doen is een ding’, zooals het heet in den titel van een bijschrift. Aldus vermanend,
waarschuwend, opwekkend, mede te werken tot den opbouw van eigen en anderer
zedelijk leven, dat lag SPIEGHEL naast aan 't hart. Met die bedoeling stelde hij ook
den Byspraax Almanack samen, dien hij hoopte tot een ‘ewighe zedevorms almanack’
voor zijne tijdgenooten en hunne nakomelingen te maken: een keur van
spreekwoorden, rijkdom van levenservaring en stichtelijke wijsheid bevattend,
verdeeld over de onderscheiden maanden en dagen van het jaar.
Ook bij dit werk hield hij het oog gericht op SENECA, die gezegd had: ‘de wijsheyd
des ouden tijds leerde alleen wat men behoorde te doen en te laten. Ende doen waren
der verre veel beter menschen’. Niet ‘op vernuftelijk woordtwisten’ doch op
‘welleven’ - dat was hij met SENECA eens - kwam het aan. Het is waarlijk niet de
eenige plaats in SPIEGHEL'S leven en werken, waar wij den invloed van SENECA en
der Stoa in 't algemeen kunnen waarnemen. De Stoïsche voorstelling dat de mensch
oorspronkelijk slechts weinig behoeften had, dat ‘onnutt' overvloeds qua-voorghangs
leer’ de menschen heeft verdwaasd en bedorven, vinden wij o.a. in het tweede
bijschrift van Verderf-traps Beeld-schrift. Diezelfde voorstelling in het weemoedig
Liedeken, waarin de dichter zijn eigen droevigen tijd stelt tegenover een gelukkiger
en beter voortijd, toen men vreedzaam, sober, deugdzaam leefde. Een reizang uit
den Thyestes van den tooneeldichter SENECA, toen vereenzelvigd met den wijsgeer,
waarin het ‘onbekommerd zoet zacht leven’ van den vergeten burger wordt geroemd,
viel zoozeer in SPIE
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GHEL'S smaak, dat hij dien in 1588 omwerkte tot een Maylied; echter, het kenschetst

de verhouding tusschen Christendom en Stoa weer: ‘op de wijze van den 24. Psalm’.
Geen gemakzucht deed SPIEGHEL zulk een leven verheffen: hij wilde door woord
en daad medewerken tot den opbouw van anderer zedelijk leven, doch daarbij zich
volstrekt buiten den strijd der partijen houden. Vandaar zijn afkeer van een openbaar
ambt. Ook hier vond hij in zijn SENECA een ruggesteun. Meer dan eens immers wijst
deze er op, dat niet alleen zij hun land dienen die eenig staatsambt bekleeden; maar
ook zij die de jeugd onderwijzen, hunne tijdgenooten deugdzamer maken, hun
uiteenzetten, wat gerechtigheid is, wat vroomheid, geduld, sterkte, doodsverachting.
Het is dus begrijpelijk, dat SPIEGHEL omstreeks den tijd, waarin hij doende was
met dat Admiraliteits-college, zich aangetrokken heeft gevoeld tot de bewerking van
PLUTARCHUS' Numa, dat handelt over de aanbieding der kroon van Rome aan Numa
Pompilius. SPIEGHEL heeft dat geschrift deels vertaald deels bewerkt; onder zijne
handen is het geworden tot een ouderwetsch zinnespel met rolzeggers in plaats van
personen, dat opmerkelijk is vooral door een persoonlijk element en een paar
ingevoegde ‘boerterijen’.
SPIEGHEL'S eigen stemming en gevoelens komen aan den dag, waar hij in de eerste
‘boerterij’ een zijner personages laat zeggen: ‘de werlt mach rollen so se wil’; waar
hij NUMA'S vreedzaamheid en streven naar zedelijke volmaking stelt tegenover de
partijzucht en heerschzucht van een deel zijner tijdgenooten; waar hij, blijkbaar niet
lang na den dood zijner eerste vrouw en dien van COORNHERT, NUMA doet gewagen
van ‘mijn lieve Egaes doot’ en het verlies van zijn vriend PYTHAGORAS. Het was
geheel in den geest der Stoa, dat hij NUMA hier deed zeggen: ‘Maer verstond ick niet
altoos datse mijn
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maer was gelient?’ en van zijn vriend PYTHAGORAS: ‘De deucht die in hem was,
sterff niet; die had ick besint’*).
*)
Doch tevens blijkt uit het vrij sterk persoonlijk element in dit klassiek
beminde ik.
tooneelstuk, dat SPIEGHEL, al streefde hij ook naar Stoïsche onaandoenlijkheid,
mensch bleef. Niet zóó kon hij zich losmaken van de wereld om hem heen of hij
gevoelde van tijd tot tijd haar aantrekkingskracht. Het blijkt niet, of hij den opstand
tegen Spanje looft of laakt; uit zijne klachten in een brief aan LIPSIUS van het jaar
1606 over den ‘landverderffelyke burghertwist’, over de ‘vrijbuijtrederij’ en het
afnemen der ‘oudhollandsche goedaardigheid’ blijkt slechts, dat hij ook hier voor
zijn volk en zich zelven naar vrede haakt. Doch het nationaliteitsgevoel kan niet
afwezig zijn geweest in den man, die in 1588 een danklied dichtte over den ondergang
der Armada en dat lied besloot met:
Jont ons, o god!
Dat danckbaerheid beklijve;
Dat onse lot:
Landvrijheid, by ons blijve.

Niet afwezig ook in den dichter, die zóó uit volle borst, en voor het eerst in onze
literatuur, den lof van Amsterdam doet opklinken:
O ryke korenschuur van 't volkryk Nederland!
Met sterk verbonden hout gy hoge huizen spant;
Niet vast gegrond in zand, maar op geheyde palen;
Waar omgekeert de grond, men zou in 't bosch verdwalen.
Zo in de dorre herfst een Miernest woelig leeft,
Na vochtig weer, als d'helder zon haar schynsel geeft,
D'inwoonder winst gewoon, hier woelt om geld te garen
Door koophandels bedryf .......
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die in het vervolg van dit stuk zóó onder den indruk blijkt van de koene tochten naar
Noord en Zuid, van die gansche krachtige ontwikkeling eens handels die wereldhandel
ging worden. Dat deze getrouwe zoon der Roomsche kerk toch een vrij Hollander
wenschte te blijven, blijkt overtuigend uit den bovengenoemden brief aan LIPSIUS,
waarin hij naar aanleiding van den strijd met Spanje schrijft: ‘onder zullen wy node
al zoument tot de leste stadt houden’.
SPIEGHEL kon een getrouw zoon der Roomsche kerk blijven en toch zich vermeien
in schoonheid en kunst. Anders dan COORNHERT die in zijne Wellevenskunste van
‘schilderijen ende ander duvelrye’ spreekt, al was hij zelf graveur, bezat SPIEGHEL
fraaie schilderijen. Zijn Christendom kant zich tegen het antieke heidendom: den
roof van Helena ‘'t verliezen van een hoer’, acht hij een dwaze reden tot den oorlog
tusschen Grieken en Trojanen. Zijn nationaliteitsgevoel komt zijn Christendom hierin
steunen. Hij waagt het - en dat in dien tijd! - de vraag te stellen: of ‘een duyts Poëet’
noodig heeft ervaren te zijn in Griex-Latijn’; hij waarschuwt zijn lezers, dat zij van
hem geen mythologische opsiersels moeten wachten:
Nereus noch Doris, nimf, noch boschgod my behaghen.

Maar het Renaissance-bloed kruipt waar het niet gaan kan: op Meerhuizen zien wij
veldgodinnen reien; Thalia leidt ons langs den Amstel; Apollo zit onder de olmen te
zingen; Terpsichore verschijnt aan den voet van den Blinkert. Het verwondert ons
niet, dat in zijn jeugd de Renaissance-poëzie hem bekoort en tot navolging brengt.
Ook later stelt hij zich niet schrap tegenover de nieuwe kunst; meer dan een zijner
kleinere gedichten (o.a. het Lofdicht op Amsterdam) en zijn Hertspieghel
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zijn geschreven in alexandrijnen met afwisselend staand en slepend rijm.
In zijne opvatting van poëzie staat hij aan de zijde der oudste rhetoryckers; in een
nieuwjaarslied van 1580 zegt hij tot de ‘Eel Redenryke reyn’:
Gy zyt een gaef van Godt
Des Heyligen Geestes âre
..........
Gy zyt een spoor ten deucht
Aller menschen exemplare
Straffende met geneucht:

In een ander nieuwjaarslied van 1584:
Nu zyt verblyd,
't Is tyd te zingen

hooren wij een gerinkel van rijmen, dat ons aan de ‘rhetorycke’ op haar zwakst
herinnert.
Doch al was de kunst voor SPIEGHEL bovenal een middel tot stichting, ook hare
schoonheid kan den dichter niet onverschillig hebben gelaten, die de ‘rhetorycke’
bij een ‘kunstig schryn’ vergeleek. Inderdaad, indien wij zijne poëzie uit een
aesthetisch oogpunt beschouwen, dan blijkt wel dat aangeboren schoonheidszin, hoe
ook op den achtergrond gedrongen door de zucht tot stichten, zich in zijne verzen
openbaart in een eigen karakteristieken vorm.
De zuiverheid zijner taal is geen eigenschap die alleen SPIEGHEL karakteriseert;
wij hebben die uiting van wordende nationaliteit ook bij zijne tijdgenooten opgemerkt.
Doch kenschetsend is in SPIEGHEL dat streven naar pittigheid, naar het samendringen
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of persen zijner gedachten en gevoelens binnen een zoo eng mogelijk bestek. Vandaar
zijn lust in bijschriften, opschriften en de toentertijd zoo geliefde Emblemata. Prenten
met bijschriften in verzen of proza, oorspronkelijk bedoeld als handboeken voor
graveurs en schilders, in het laatst der 15de eeuw te onzent ingevoerd, komen
gedurende de 16de eeuw algemeen in zwang. COORNHERT gaf zulk een bundel in zijn
Recht Ghebruyck ende Misbruyck van tijdlicke Have, SPIEGHEL in zijn Verderftraps
Beeld-schrift; wij zullen ROEMER VISSCHER de trits zien volmaken met zijn
Sinnepoppen. Uit datzelfde welbehagen in pittigheid van uitdrukking, gepaard met
lust tot zedevorming, ontstond de Byspraax Almanack; hoe zal SPIEGHEL'S geest te
gast zijn gegaan in de grasduinen dier bezonken volkswijsheid!
In verscheidene zijner liederen en kleinere gedichten weet SPIEGHEL kernachtigheid
aan eenvoud en natuurlijkheid te paren. Als een voorbeeld noem ik dat
weemoedig-hartelijk Liedeken:
Een burgherlycke strijdt,
Woeker, zorgh en nijdt,
Drukt deerlyk onze schouders
enz.

Elders echter bouwt hij zijne kernachtige verzen tot coupletten, die ons door hun
kunst en hun kracht, ook door hunne gewrongenheid aan die van zijn vriend JAN
VAN HOUT herinneren. Zoo b.v. het Loflied op den ondergang der Armada:
U offert lof
Ons ziel, o werelds leven!
U eyghen stoff
Mach u niet anders gheven
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Voor alle ghoed,
Ghy, die ons schept en voedt,
Als danck met hert en monden.
Wije dit bevroed,
Leeft zaligh talder stonden.
Lof, prijs en danck
Hebt hemelvooghd almachtigh!
In allen wanck
Wat menschen doen onkrachtigh,
Ghy stort onzacht
De radelose kracht,
Die werrelds drieght te dwinghen.
Tong en ghedacht
U lof dies vrolick zinghen.
enz.

Waar SPIEGHEL het sterkst wordt aangedaan, dus: waar hij over God spreekt, stijgt
zijn krachtige kunst het hoogst en nadert het verhevene. Zoo in den aanhef van het
Zesde Lied op 't Vader ons:
Maar hoe zal ick u noemen,
O aller dinghen dingh?
Waarom aller waarommen,
Mijn kracht is te geringh.
Is, is, wil ik u heeten,
Weezigh zelfmachtigh iet;
't Is 't naaste, dat wy weten:
U wezen af te meten
Het tegendeel van niet.
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Of in dit couplet van het Derde Lied:
Ghy zijt voor alle dinghen
Gheweest u zellefs hof.
Gheen zeven hemels ringhen
Besloten u, gheen stof,
Noch yet daar wy na delven;
Ghy zijt zelf u bevangh,
Ghy woont heel in u zelven,
Gheen form of plaats omwelven
Hier eenigzins u ghangh.

Hooren wij hier niet een zwak voorspel van den beroemden rei uit VONDEL'S Lucifer?
Leveren deze liederen en kleine gedichten ons menige belangrijke bijdrage tot de
kennis van SPIEGHEL'S innerlijk leven en van het karakter zijner kunst, zij worden
in dat opzicht geëvenaard door het groote gedicht, dat kort na zijn dood, in 1614,
onvoltooid werd uitgegeven onder den titel Hart-Spieghel, een naam dien ook een
prozastuk van COORNHERT van het jaar 1589 draagt.
Naar alle waarschijnlijkheid was SPIEGHEL in de kracht van het leven, toen hij een
aanvang maakte met zijn werk. Anders dan zoo menig middeleeuwsch leerdichter
die, oud en zwak, in vreeze voor het Oordeel Gods, een stichtelijk poëem samenstelde
om daarmede de poëtische zonden zijner jeugd te boeten, hoopt SPIEGHEL met zijn
gedicht den verkeerden invloed van de literatuur zijner dagen te verminderen:
In d' huydendaaghschen oegst van boeken ijl*) of ghail,
Zoekt mijn aal-duytsche*) pen kort en goed waarheids heil.

*)

ijdel.
echt Nederlandsch.

*)

zegt hij zelf in den aanvang van het Eerste Boek.
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In die verzen is de strekking van zijn werk reeds voor een deel aangewezen. Andere
uitlatingen van den dichter strooken met die voorstelling. In een brief aan zijn neef
PETER PAUW, hoogleeraar te Leiden, zegt hij van zijne spreuk Deugd verheugt: ‘de
hele toeleg van myn Hertspigel is zulx te bewysen.’ En op een andere plaats van
Boek I (vs. 103-4) lezen wij:
Ons Toeleg, waarheidskund, ook zedevormings deugd
In 't zielgronderen is: wat ziel steurt of verheught.

Hij die zelf COORNHERT had aangespoord tot het samenstellen zijner Wellevenskunste,
wil nu een poëtischen tegenhanger van dat prozawerk geven. Zoo vinden wij dan
ook hier, in navolging van EPICTETUS en andere Stoïsche wijsgeeren, misschien ook
op voorgang van LIPSIUS, het innerlijk leven van den mensch aan een nauwkeurige
beschouwing onderworpen: een uiteenzetting gegeven van de zedelijke eigenschappen
des menschen, van de onderscheiden oorzaken waardoor de mensch van de deugd
af en tot de ondeugd getrokken wordt; vooral de begrippen van zonde en schuld
uitvoerig behandeld, de vrijheid van den wil gehandhaafd; zelfkennis ten slotte
aangewezen als het eenig ware uitgangspunt voor alle streven naar deugd.
Het verwondert ons niet, dat deze ‘voghelen van eender veren’, zooals COORNHERT
zich en zijn vriend noemde, meer dan eens dezelfde vraagstukken in gelijken geest
behandelen.
Maar toch, ons die op een afstand staan, schijnen deze beide Amsterdammers eer
‘vogels van diverse pluimage’. Het beeld van SPIEGHEL, zooals het door zijn
Hertspieghel weerkaatst wordt, geeft ons ruimschoots gelegenheid dat op te merken.
Niet licht zal men in het werk van den humanist COORNHERT een
middeleeuwsch-ascetische beschouwing van den mensch vinden als vervat is in dit
vers van den Hertspieghel (II, 272):
Wat is de hoogste mensch? wind, asch, drek, vuylnis, slijk.
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In overeenstemming met deze, minder met COORNHERT'S beschouwing, is SPIEGHEL'S
scepticisme ten opzichte van menschelijke kennis. Men zal bij COORNHERT niet zulk
een geringschatting vinden als blijkt uit deze verzen (I, 169-170):
Ons weten stukwerk is, vol ongestadicheden.
Wy sluyten huyden aars*) vaak dan wij ghistren deden.
*)

anders.

noch hem zijne instemming hooren betuigen met MONTAIGNE (de ‘Franschman van
den Berg’) waar deze:
........ ziet door zellefs kund des menschen yl vernuft.

Immers, wat had die ‘weetzucht’ ons anders gebracht dan ketterij (VI, 409-410)?
Echter, indien die weetzucht slechts binnen de palen der kerk bleef, dan bevredigde
ook SPIEGHEL haar gaarne. Al is hij overtuigd dat wij Gods wezen niet kunnen
doorgronden, hij kan niet nalaten zich erin te verdiepen. Naast de bovenaangehaalde
coupletten uit de Lieden op 't Vader Ons kunnen wij verzen uit het Derde Boek (vs.
35 vlgg.) plaatsen:
O Al-vervullend' Een, die alles Schepper zijt,
Zelfstandigh wezen, zonder stof, of form, of tijd,
Of iet dat ons begrip bedenken kan of vaten*),
Alschoon, almachtigh, wys, en goedich boven maten,
Die 't al ten goede schikt en elk het beste jont,
Die alles oorzaak zijt, gheen oorzaak doch van zond:
Ist u wil, ist my nut, u inspraak niet verstomme.

*)

vatten.

Onder de hier genoemde eigenschappen van God wordt geene door SPIEGHEL vaker
verheerlijkt dan Gods schoonheid:
Gheen schoonder schoon als God: dies dringht ons zonderlingen*)
Dees schoonheids liefde, God te lieven boven al.
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Die schoonheid bewonderde hij ook in de gansche natuur, die immers openbaring
en getuigenis tevens van Gods bestaan was. Het kan ons dus niet verwonderen, in
SPIEGHEL een natuurgevoel aan te treffen, fijner en sterker dan in een der overige
Nederlandsche dichters van dien tijd. Ook VAN MANDER had oog voor de natuur;
een enkelen keer, zoo b.v. waar hij den westenwind door het koren ziet gaan, bezielt
zij hem tot het schrijven van verzen die SPIEGHEL nergens overtroffen heeft. Doch
VAN MANDERS natuur-tafereelen doen te vaak aan beschrijvingen van schilderijen
denken of aan ontwerpen van schilderijen ten dienste zijner leerlingen. SPIEGHEL
geeft zelfwaargenomen natuurleven en natuurschoonheid in zijn verzen weer. Er is
iets middeleeuwsch in dat aanvangen van een boek met een natuurbeschrijving, doch
desniettegenstaande vinden wij in die aanvangen veel moois en karakteristieks.
De Hollander verloochent zich hier en elders niet: in een grasveld ziet hij een
bleekveld, in het lentegras beter voêr voor de melkrijke beesten, de beste boomen
zijn vruchtboomen. De gansche natuur dient den mensch tot leering: hoeveel kan hij
leeren van de spin, de mier, de visschen! Daarom is het verhaal van Orfeus voor
SPIEGHEL ‘klucht noch droom’ en wil hij wel geloof slaan aan de preeken voor de
dieren van ‘Sinte Frans’, dien hij zoo hoog vereert. Het madeliefje, opgeslokt door
een koe, neervallend als mest waaruit weer een nieuw bloempje zal opgroeien, levert
hem een duidelijk bewijs van den kringloop der natuur. Doch ook voor andere dingen
in het natuurleven waren zijne oogen en ooren geopend: de roep van den koekoek,
‘zomers boô’; het gekwaak der kikkers, hier voor het eerst ‘Zeeuwsche nachtegalen’
genoemd; het ‘vrolik-bleke lof, met swanger knoppen bol’; het gras, bezwaard met
morgendauw, zich oprichtend onder de stralen der morgenzon; de bloemen, in haar
bonte verscheidenheid van kleuren,
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hier voor het eerst sober maar goed gekarakteriseerd; vensters van een zomerhuis,
wijd openstaand, die den zwoelen geur van gemaaid gras binnenlaten. SPIEGHEL het
eerst heeft bewust genoten van de geuren aanzwevend op den morgenwind; landgenoot
van zoo menig voortreffelijk landschapsschilder, heeft hij het zonlicht met de oogen
gedronken, waar het speelde op trillende blaadjes, waar het zich in straalbundels
uitgoot over de boomen van Meerhuizen, dartel spelend tusschen loof en takken die
neigden en dansten op den adem des winds.
Neemt God (voor SPIEGHEL, anders dan voor de Stoïcijnen: een liefhebbend Vader)
ook de eerste plaats in - telkens vinden wij Jezus genoemd als den Heiland, Wiens
‘heyligingh dees' erfzond komt vermoorden’; wie Christen wil zijn, moet trachten
Christus natevolgen. Op die practijk des levens komt het aan; anders dan COORNHERT
wekt SPIEGHEL in zijn Hertspieghel gestadig op tot doen. Het ‘verscheiden
kerk-ghebruik’ wordt hier evenals in de liederen, aangeprezen: ‘haar-koord en kleed,
denk-cedels, tal-ghebeden’. De, niet tot ons gekomen, twee laatste boeken waren aan
Huis-zorg en Land-bestier gewijd en handelden dus ook over de practijk des levens.
Het verwondert ons niet, Socrates en Christus, elders: ‘God, natuurs beloop en 't
volgh-gheschik der dingen’ in één adem genoemd te zien. Ook in SPIEGHEL'S levensen wereldbeschouwing vertoont zich de leer der Stoa; doch tegenover COORNHERT'S
Christelijk Stoïcisme moeten wij SPIEGHEL'S geloof als een Stoïsch Christendom
kenschetsen. De practijk van dat geloof strookte in menig opzicht met de levensleer
der Stoa, vooral met SENECA'S samenvatting dier leer.
Er zijn geen rampen voor een goed mensch, zegt SENECA; hij overwint ze en dan
zijn zij hem tot nut. De gewone mensch, onmatig in spijs en drank, weelderig in zijn
kleeding, schept zich allerlei behoeften; hoeveel beter was de voorva-
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derlijke eenvoud der ‘aurea aetas’! Doch bij den in weelde levenden wijsgeer ging
de natuur boven de leer; zijn gezond verstand en de eischen der maatschappij kwamen
in strijd met zijn stelsel; zoo werd hij wel gedwongen water in zijn Stoïschen wijn
te doen en erin te berusten, dat de menschen rijkdommen bezitten, indien deze hen
maar niet bezitten.
Bij SPIEGHEL vinden wij dezelfde beschouwingen en dergelijke tegenspraak met
zich zelf. Hij komt gedurig in verzet tegen de toenemende weelde zijner dagen en
predikt terugkeer tot den voorvaderlijken eenvoud. Een, door CORNELIS VAN
HAARLEM geschilderd, tafereel van het leven in de gouden eeuw hing in zijn huis te
Amsterdam en meer dan eens verheerlijkt hij het leven in den natuurstaat. Doch
daartegenover lezen wij ook: ‘De ghulden eerste eew, die wy nu dwaaslik wenschen’.
Hij wijst zijn lezers op het voorbeeld van Joost Blootshoofd, een zonderling uit dien
tijd die zich in de duinen bij Haarlem een hut had gemaakt van takken en biezen en,
gedekt met een enkele pij, van water en brood leefde. Verdeeling van arbeid is goed,
dacht SPIEGHEL blijkbaar: hoe dit Stoïsch Christendom ten uitvoer moest worden
gebracht, dat mocht Joost weten; zelf zou hij voorloopig maar op Meerhuyzen blijven
en het stelsel aanprijzen.
Doch met deze houding tegenover een gedroomde gouden eeuw staan of vallen
SPIEGHEL'S werk en persoonlijkheid niet.
Zijn Hertspieghel blijft een hoogst karakteristiek voortbrengsel onzer
zestiend'eeuwsche literatuur. Evenals in de middeleeuwsche leerdichten is ook hier
een levensleer gegeven, doch hoe verschillend van de middeleeuwsche naar inhoud
en vorm. Het oude vertoont zich hier en daar in een visioen, een droom, in de
vermelding van het oude lied Van den boerman; doch overigens zien wij overal den
nieuwen geest. Onder den invloed van de studie der herleefde Oudheid is het
godsdienstig en
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zedelijk leven van den mensch hier uiteengezet met een scherpte en fijnheid waarvan
de middeleeuwsche leerdichters geen voorstelling hadden. Met het ontwaken van
het historisch bewustzijn is de geestelijke horizon ruimer geworden; SPIEGHEL stelt
belang in de geschiedenis der maatschappelijke beschaving, der letterkunde, der taal;
dat de boeven een eigen taal hebben, heeft zijn aandacht getrokken.
Het persoonlijk element, in de middeleeuwsche leerdichten zwak of afwezig,
vertoont zich hier in des dichters oordeel over de poëzie zijner dagen; de toenmalige
lof- en brooddichters die ‘na lang pluymstrijcks gheprach*) haar leven beedlers enden’
(had hij het oog op VAN DER NOOT?) worden in den aanvang van het Eerste Boek *)gesmeek, gevlei.
aan de kaak gesteld. Wij hooren den dichter klagen over den dood zijner eerste vrouw
(VI, 7-12); Meerhuyzen; de Amstel met zijn ‘slang-trek-hobbeldyk’, het uitzicht van
den Muzentoren op de Diemermeer en de bosschen van het Gooi worden ons voor
oogen gebracht.
De nieuwe kunst toont zich in den bouw en de bewerking van het gedicht: in
navolging van HERODOTUS had SPIEGHEL zijne stof verdeeld over negen boeken en
elk boek gewijd aan een Muze; bij die regelmaat van indeeling en geslotenheid van
bouw paste de alexandrijn met zijn regelmatig afwisselend staand en slepend rijm.
In de taal zien wij het nationaal streven naar zuiverheid gepaard met de zucht om de
klassieke auteurs te evenaren in zinrijke kortheid en bijna angstvallige juistheid van
uitdrukking. Vooral de klassieke auteurs; de modernen waren hem blijkbaar niet
onbekend, doch hij stelde ze lager dan de antieken; waarschijnlijk dacht hij als zijn
vriend BOGERD die PLUTARCHUS' Van de Gherustheyd des ghemoeds had vertaald:
De boekoogst onser eeuw weeght by hem niet een sleter*);
Daar werd niet nieuws ghedicht, of d'ouden wisten 't beter.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

*)

(flard, vod) draad.

493
De inspanning, die de dichter aan de bewerking zijner zware stof heeft besteed, is
zijn gedicht wel aan te zien. Diepzinnig, doorwrocht, niet zelden duister en door
herhalingen langwijlig, vermoeit het u door zijn hortende alexandrijnen waarin tal
van zedekundige lessen en beschouwingen zijn samengedrongen, en maakt het den
indruk van één lange worsteling met de taal. Echter is er iets eerbiedwekkends in de
geestelijke kracht van dezen dichter, wiens degelijke aanleg, taalscheppend vernuft
en liefde voor juistheid van uitdrukking zich openbaren in een keur van pittige of
treffende verzen.
Dat er iets hoogs is in dit werk, besefte reeds de jonge HOOFT, toen hij in 1600 uit
Florence aan de broeders van de Eglentier schreef:
In Amsterdam men vint, die met sijn hooch gedicht
De duister wech, die leyt tot ware deucht, verlicht.

Ook VONDEL spreekt in later tijd met waardeering van SPIEGHEL'S ‘zedeboeck’, en
zeker zullen velen met hem hebben ingestemd, die, naar SPIEGHEL'S wensch, het
boek onder de oogen kregen vóórdat het in druk verscheen.
Arion op den dolfijn - de prent van CORNELIS VAN HAARLEM die het titelblad van
den Hertspieghel siert - is SPIEGHEL zelf, die op de stormachtige golven dier tijden
gerust zijn lied zong.
Doch zoo hij al geen partij heeft willen kiezen in die dagen van partijzucht en
partijstrijd, niet onverschilligheid voor het lot zijner medemenschen bepaalde zijn
houding. De geestelijke kracht die wij lezen reeds uit het strenge magere gelaat van
den dertigjarigen dichter, heeft hij besteed ten nutte zijner landgenooten wier zieleheil
hem na aan 't hart lag. Stelde hij de poëzie al in zedevormings-dienst, hij droeg haar
daarmede
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de hoogste taak op die zij zijns inziens kon vervullen. Deugd verheugt was zijn
zinspreuk, maar ook de schoonheid trok hem aan, dreef en bezielde hem tot een vaak
zware worsteling met zijn stof. Door zijn Hertspieghel, door eenige liederen en kleine
gedichten heeft hij onze letterkunde verrijkt, zich een eervolle plaats in hare
geschiedenis verworven en vooral: het opkomend geslacht doordrongen van de
waarheid: dat poëzie arbeid is6).

Roemer Visscher (1547-1620).
Er bestaat, zooals wij boven zagen, wel reden om SPIEGHEL en dit andere Hoofd van
de Eglentier in één adem te noemen; doch er is anderzijds veel verschil tusschen hen
beiden. Een paar rijmbriefjes die blijkbaar uit hun jeugd dagteekenen, toonen ons
reeds iets van dat verschil. Op een Paaschdag zit ROEMER zich thuis te vervelen.
Naar de vrijsters gaan? Het zou geen pas geven op een dag als deze. In de herberg
zitten? Men zou er schande van spreken - de Katholieken ten minste! Wandelen,
kaatsen, dobbelen, spelen? Onmogelijk. De kerk lokt hem even weinig als de
modderige dijk. Gezond thuisblijven kan hij niet. ‘Weet ghy nerghens te gaen’ schrijft
hij zijn vriend HENRICK - ‘soo comt dan by my’. ‘Kwam ik u bezoeken, omdat ik
niets beters wist’ antwoordt SPIEGHEL, ‘gij zoudt mij weinig dank schuldig zijn’. Hij
heeft echter wel iets beters te doen: thuis heeft hij gezelschap aan zijn boeken, op
straat niemands gezelschap noodig; wil hij zijn liefje zien, geen beter gelegenheid
dan juist vandaag in de kerk; bovendien kan hij daar luisteren naar het spelen en
zingen. ‘Nochtans’, zoo besluit hij, ‘coom ick u by, als die wel beter mach’. Hier
zijn reeds twee verschillende menschen:
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de vrijsters, de herberg, wandelen, kaatsen, dobbelen, spelen - daarvan is ROEMER'S
geest vervuld; zijn vriend heeft genoeg aan zich zelf en zijn boeken, ziet zijn vrijster
liefst in de kerk, luistert gaarne naar kerkzang en kerkmuziek.
Het verschil omvat echter meer dan dat tusschen den ‘Allegro’ en den ‘Penseroso’;
dat ROEMER VISSCHER een ander man is dan SPIEGHEL zal ons duidelijker blijken
uit een overzicht van den bundel meerendeels korte gedichtjes die onder den titel
Brabbeling in 1614 het licht zag, doch blijkbaar grootendeels uit den aanvang zijner
werkzaamheid als schrijver dagteekent.
Wij mogen niet over het hoofd zien, dat de Brabbeling voor een niet gering deel
uit vertalingen of navolgingen bestaat; terecht wordt in de, buiten ROEMER'S weten
verschenen, uitgave van 1612 gezegd, dat de onderscheiden stukken waren ‘soo uyt
het Grieckx, Latijn en Franchoys in rijm overgheset, als selffs Poëetelick ghedicht’.
PETRARCA, MAROT en RONSARD waren door ROEMER evenzeer op cijns gesteld als
ERASMUS, THOMAS MORUS, BUCHANAN, JANUS DOUSA en andere humanistische
auteurs. Desniettemin leveren ons ook de vertaalde stukken, daar zij eer bewerkingen
moeten heeten, gegevens om den dichter en den aard van zijn werk te leeren kennen.
Den levenslust, waarvan zijn rijmbriefje aan SPIEGHEL getuigde, vinden wij ook
in andere stukjes der Brabbeling. In een afscheidsrijmelarij, door hem vervaardigd
toen hij voor een half jaar de stad verliet, zien wij wat hem aan het hart ligt: dansen,
springen, klank van snaren; spaceeren met jonge meisjes in den Doelen of in den
maneschijn; de klare Rijnsche wijn, de gestremde melk en room; de wandelingen en
uitspanningsplaatsen aan Sint-Antoniesdijk en Oetewaal, in Haarlem, Heemsteê, den
Aerdenhout; de tuin vol anjelieren en rozen; het huis waar hij haar voor het eerst
sprak; het leege erf waar hij haar verraste. Tal van stukjes ‘int amoureuze’ werden
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gedicht door den zinnelijken jonkman die tot zijn 35ste jaar ongetrouwd bleef. Hij
keek blijkbaar vaak naar de Amsterdamsche meisjes die hij in een zwak stukje
eenigszins trachtte te kenschetsen, en hij liet het niet bij kijken. Hij had Eva en Anna,
Margriete, Elisabeth en Magdalena gevrijd, vóórdat Aefgen Jansz. van Campen zich
over hem ontfermde en zich verdienstelijk maakte voor onze letterkunde door haren
man twee dochters te schenken: Anna, en Maria die later den bijnaam Tesselschade
zou dragen.
Zoo was er dus alle reden voor ROEMER om zoowel Het Lof van een blaeuwe
scheen als Het Lof van de Mutse te bezingen en met die ‘mutse’ vooral de
huwelijksliefde te bedoelen. Heeft hij al veel blauwtjes geloopen, hij zal het zich niet
al te zeer hebben aangetrokken en zich getroost met een der vele grappen en
kwinkslagen die in het toenmalig Amsterdam de ronde deden of die hij zelf bij een
auteur vond en verwerkte. In die aardigheden of woordspelingen over verliefde vrijers
en vrijsters, mannen die onder de pantoffel zitten, leelijke meisjes of vrouwen die
veeleischend zijn, verliefde grijsaard en bestjes; in die korte, vroolijke gesprekken
zooals hij er hoorde op straat, in Doelen of Kaatsbaan, of bij andere auteurs las vermeide zich de toenmalige burgerij en ROEMER met haar. Geestig zijn die grappen
en kwinkslagen zelden, boertig is het woord dat hun best past; niet zelden is de boert
plat.
Men vindt aardigheden in den trant van ‘een engel met een b ervoor’. Zegt men
tot den nog steeds ongetrouwde: gij hebt te veel keurs*)’, dan antwoordt hij: ‘neen,
*)
gij zijt te kieschkeurig.
de keurs†) moet uyt, of ick en wil se niet’. Echte ‘volkswitz’ zooals men ze nog
heden op straat en op het land kan hooren, gaat er samen met uitingen van
zinnelijkheid, die soms de perken te buiten gaan. Zijne vergelijkingen en beelden
zijn niet zelden ontleend aan spijs en drank. Het is niet juist Joost Blootshoofd

†) rok.
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aan wien ROEMER ons doet denken in de naïeve verzuchting:
O soet Enghels-bier, o lieffelijck nat!
Wanneer sult ghy wederom comen aen onse cust?

Grofzinnelijk is zijn schets van de bekoorlijkheden der Waterlandsche vrouwen; niet
fijn maar van krachtige plastiek deze kenschetsing der vruchteloosheid van
onbeantwoorde liefde: ‘'t Is verloren 't hert legghen, daer een ander de naers leyt’;
dit antwoord op de vraag of hij een dikke dan wel een magere vrouw verkiest: ‘liever
in 't vleyshuys als in 't knielsvat*).’
*)
In deze en dergelijke stukjes vinden wij een voortzetting van het werk der
knekelhuis.
vijftiend'eeuwsche refereindichters, met name van de refereinen ‘int sotte’ en ‘int
amoureuse’. Inderdaad is ROEMER VISSCHER in menig opzicht een rethorycker van
den ouden stempel: als zoodanig toont hij zich in zijn Lof van Rethorica en de overige
lofdichten in vrije verzen; hij tracht nog rondeelen te dichten al houdt hij niet van
retrograden; hij schept nog behagen in het ouderwetsch genre Van den Os op den
Esel.
Ook in zijne satire doet hij ons aan de vroegere refereindichters denken al blijft
hij zich zelf; zoo b.v. waar hij telkens de geldzucht en de huwelijken om geld aan
de kaak stelt; waar hij de pijlen van zijn boertig vernuft richt tegen de weinige
degelijkheid der nieuwerwetsche huizen, der dienstmeisjes die liever één ‘zijden
klet’ koopen dan twee hemden, van den nieuwbakken adel die zijn geslacht rekent
‘van haver tot garst*)’.
In zijn geloof vinden wij diezelfde luchtige oppervlakkigheid, dat min of meer *)spottende wijziging van
kinderlijk-vertrouwelijke en gemeenzame in de verhouding tot God, de heiligen, ‘van(h)aver = voorouder, te
de geestelijkheid, dat wij in een vorige eeuw meer dan eens hebben aangewezen. (h)aver’.
Wanneer
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ROEMER in een opsomming zijner vrijsters tot Magdalena gekomen is, doet deze
Magdalena hem uitzien naar Maria, ‘die 't kindeken baren sal’. - ‘Omhels mij liefelijk’
zegt hij tot een andere, ‘geef mij een zoentje dat klapt, den beker waaruit gij hebt
gedronken. En woudt gij mij dan nog iets meer geven: ‘soo had ick het beter dan
onse lieven Heer’. Hij veroorlooft zich aardigheden op priesters, op hun drinklust,
hun verkeer met gehuwde vrouwen - geheel naar middeleeuwschen trant.
Echter, onder zijne uitingen die het geloof raken, zijn eenige die ons toonen dat
wij in den nieuweren tijd zijn. Al blijkt hij nergens een overtuigd, laat staan: een
vurig, Roomsch-Katholiek, hij kant zich toch tegen het nieuwe geloof: hij verwijt
den aanhangers der nieuwe leer, dat zij kerken plunderen, papen en monniken
verjagen, doch hun geloof niet toonen door hunne liefdewerken. Hij drijft den spot
met Luther (indien deze ten minste met ‘Capiteyn Lunther (Luither?) bedoeld is in
no. 6 van het Eerste boek der Quicken), met antipapistische ijveraars en beeldstormers,
al is zijn spot eer onschuldig dan scherp. Uit sommige zijner ‘quicken’ blijkt vrij wat
onverschilligheid. De beeldenstorm geeft hem aanleiding tot een grap: zijn liefje
durft niet meer in de kerk komen, omdat beelden er niet veilig zijn. Amsterdam voert
drie kruisen in haar wapen: de Geuzen zijn het eene, het Hof van Bourgondië en de
Raad de twee andere. Katholieken en Protestanten (Caïn en Abel) zijn met één sop
overgoten.
Niet alleen tegen het nieuwe geloof, ook tegen de nieuwe beschaving kant hij zich,
die uit het Zuiden langs onderscheiden kanalen, ten deele door Zuid Nederland heen,
het Noordnederlandsch volk bereikte.
In navolging van MAROT, teekent hij in het eerste zijner Jammertjens verzet aan
tegen hoofschen minnedienst en hoofsche
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minnepoëzie: al die overdreven loftuitingen laat hij over aan Spanjaarden en Italianen;
hoe zou hij eraan kunnen meedoen zonder om te vallen van het lachen? Niet hij zal
PETRARCA navolgen! Wat hij wel van zijn liefje wil zeggen, is een platheid die een
scherpe, misschien opzettelijke, tegenstelling vormt met dien uitheemschen zwier.
De jonge pronkertjes en de ‘meyskens van de courtosye’ kan hij niet zetten; in hunne
navolging van uitheemsche modes ziet hij blijkbaar een gevaar. Hij lacht om Pietje
Proper:
Dat moye mannetjen met zijn geele*) haer,
Wiens lubbekens altijt staen effen in 't ront,
Met zijn roode wangekens, met zijn oochjens claer,
Dat hippeclinckjen dat niet een hayr heeft om zijn mont.

hij lacht om de Amsterdamsche meisjes, die alles op zijn Brabantsch moeten hebben
en zich schamen over de ‘Hollandsche bottigheydt’.
Hoe duidelijk zien wij hier den oud-Hollander die huiverig is voor het uitheemsche
en het wezen van het eigen volk vrij tracht te houden van wat hij vreemde smetten
acht. Diezelfde oud-Hollander toont zich, waar wij hem als navolger van MARTIALIS
gadeslaan: de vuilste epigrammen heeft hij òf niet vertaald òf gewijzigd en gematigd;
van de Priapeia slechts een enkel bewerkt, dat in het Nederlandsch veel minder schel
van kleur is; den verfijnden of dierlijken wellust van zijn voorganger uitgebannen.
In de wijze, waarop hij sommige stukjes van MAROT nationalizeert, doet hij aan de
vertalers van de eerste helft der 16de eeuw denken; zoo b.v. waar hij den regel: ‘Et
que les biens dont Arabie est pleine’ weergeeft met: ‘En dat al de specerijen van de
nieuwe coninckrycken’.
Zien wij hier en elders het nieuwe in strijd met het oude,
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wij zien er het nieuwe ook op zich zelf. Gezwegen van het feit, dat de inhoud der
Brabbeling voor een deel aan Renaissance-dichters ontleend is, zien wij op een paar
plaatsen den invloed der Stoa. ‘Dood, waar is uw prikkel’? mag ook menig tijdgenoot
van ROEMER VISSCHER gevraagd hebben, bij het lezen van den regel: ‘Een goet man
de doot noch vreesen noch wenschen sal’. Dat dit vers een vertaling is van MARTIALIS
‘summum nec metuas diem nec optes’, doet niets af van het feit, dat wij hier bij een
Nederlandsch auteur een beschouwing van den dood vinden, gansch verschillend
van de middeleeuwsche vrees voor dood en oordeel. En daartegenover: hoe de
levenslust ook in de Brabbeling tintelt en sprankelt - ROEMER zou het leven niet nog
eens willen leven: waartoe tweemaal een harde noot kraken? vraagt hij. Ook wil hij
niet steeds begeeren, wetend, dat ‘nimmer is te vreden het begeerende hert’. Rustig
het leven genieten, zonder zich te zeer aan het leven te hechten - op dat standpunt
zal men niet licht een middeleeuwer aantreffen.
Van den ernst der tijden is in de Brabbeling weinig te bespeuren, maar toch wel
iets. In het achtste der Jammertjens zien wij dat hij toch deernis gevoelt met het lot
der ongelukkige ballingen ‘die haer lieve Vaderlandt hebben sien plonderen’ en nu
in den vreemde rondzwerven. Dat hij van het ‘soete Vaderlant’ spreekt, kenschetst
hem ook als kind van zijn tijd.
De ernst waarvan deze laatste uitingen getuigen, zal bij ROEMER VISSCHER, in
overeenstemming met den gewonen gang der menschelijke ontwikkeling, met de
jaren zijn toegenomen. Het mag waarschijnlijk geacht worden, dat hij ook op lateren
leeftijd menige ‘quick’ (puntdicht) of ‘tuyter’ (sonnet) zal hebben gedicht: dat moeten
wij opmaken ook uit de woorden ‘by hem selven oversien, en meer als de helft
vermeerdert’

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

501
die hij op het titelblad der uitgave van 1614 plaatste. Met dat al blijft het
waarschijnlijk, dat het grootste deel der honderden ongedateerde stukken en stukjes
van de Brabbeling tot den eersten tijd zijner dichterlijke werkzaamheid behoort en
vast staat, dat zijn tweede bundel, de Sinnepoppen, waarbij zijn oudste dochter Anna
(geb. 1583) hem hulp verleende, dagteekenen moet uit het laatst der 16de en den
aanvang der 17de eeuw. Het kan ons dus niet bevreemden, dat tusschen deze beide
bundels een aanmerkelijk verschil bestaat. De Brabbeling bevat - men kan niet
zeggen: louter poëzie, maar wel - louter verzen; de Sinnepoppen prozastukjes bij
prentjes van CLAES JANSZ. VISSCHER; de tweeregelige versjes boven elk prentje
waren van ANNA ROEMERS' hand. Er is eenig verband tusschen dit verschil naar den
vorm en dit andere naar den inhoud: het amoureuze element, in de Brabbeling zoo
krachtig, is uit de Sinnepoppen ongeveer verdwenen. Ten slotte: de lust in boert en
spot, integreerend bestanddeel van ROEMER'S temperament, in de Brabbeling
overheerschend, wordt in de Sinnepoppen wel aangetroffen, doch in evenwicht
gehouden door een ernst en bezadigdheid, welke in de Brabbeling schaarsch zijn.
Dat ROEMER VISSCHER op lateren leeftijd MARTIALIS en MAROT vaarwel heeft
gezegd, blijkt niet; wel dat hij dichter bij COORNHERT en SPIEGHEL komt te staan.
In een der Sinnepoppen prijst hij op voorgang van COORNHERT het ‘Heiligh
Ghenoegh’; met SPIEGHEL verheerlijkt hij het leven der menschen in de gulden eeuw,
toen de ‘heylige goetrondsheydt’ nog in achting was; evenals SPIEGHEL verkondigt
hij het nut van de rampen die den mensch treffen. De Oudheid had ook zijn geest
opgeheven en stelde hem in staat, het menschenleven te beschouwen van een hooger
standpunt dan waarop de vijftiend'eeuwsche burgerij stond. Bij de voor-
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stelling van een draaiende tol maakt hij een vergelijking tusschen dat speeltuig en
den mensch: ‘Als die loop dan uyt is en de mensch niet meer gedreven wordt van
den levendighen gheest, soo laet hij het draeyen en woelen, of om beter te seggen:
het draeyen verlaet hem en hy scheyter uyt, laet de wereldt staen daerse staet en
kruypt onder een kleyn heuvelken swarte aerde, dan seytmen anders niet dan: Fuit,
non est plus. Dat is: Hy heefter geweest en isser niet meer.’ Op hooger standpunt
kreeg ook ROEMER VISSCHER ruimer blik. Geen vijftiend'eeuwsch Nederlander zou
een opmerking hebben kunnen maken als deze over volksontwikkeling en volkskracht:
‘Daer zijn Natiën van volcken, die in haer jeucht heel kloeck van bedrijf zijn: maer
soo haest zy veertich jaer oud zijn, soo slachten zy de uytgheteelde ackers, daer gheen
nut meer in en is.’ Het bijgeloof, bij den aanvang der 17de eeuw nog zóó krachtig en
niet alleen onder de mindergegoeden, heeft hij overboord geworpen; hij drijft den
spot met de spinrok-praatjes van oude vrouwen over ‘wonderen, droomen, waren*),
*)
nacht-merryen’.
spoken.
Zijne zelfstandigheid van geest toont deze Amsterdamsche burger, waar hij het
devies: Plus Oultre van een groote der aarde, van den machtigen Karel V, openlijk
durft laken. Zijn zelfgevoel en nationaliteitsgevoel tevens, waar hij zijne land-genooten
opwekt zich niet te schamen over de hun vanouds voor de voeten geworpen
‘botticheid’. Dat had hij in de Brabbeling ook gedaan, zal men zeggen. Doch men
vergete niet, dat het daar geschiedde om de fijner uitwendige beschaving van het
Zuiden te weren; hier bemoedigt hij zijn landgenooten door hun te herinneren, dat
zij in zeehandel en zeevaart alle andere volken te boven gaan. Zijne houding tegenover
de uiterlijke beschaving is hier dan ook verschillend van die in de Brabbeling: bij
een visch - ‘immers
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beelden wy by een visch alle domheydt uyt’ - vergelijkt hij iemand, die ‘teghen yeder
een al even onbeleeft, vry en stout’ is; ‘een mensch in 't kort gheseyt, nae de oude
wet, een oudt Hollander.’
Is dus zijne houding tegenover de ‘courtosye’ anders dan vroeger, onveranderd is
gebleven zijn lust in boert en spot, al wordt die nu gaande gemaakt vooral waar zijn
Hollandsche werkelijkheidszin getroffen wordt door de tegenstelling van schijn en
wezen. Den ‘narre-stock’ waarmede hij in de Brabbeling had rondgeloopen, weet
hij nog altijd te hanteeren, doch nu vooral om er klappen mee uit te deelen. Hij laat
de belletjes even rinkelen om de ooren der Hollandsche vrouwen, die zoo verzot zijn
op hare vuurstoven, die zoo snappen en kakelen, over wier poesmooie kleeren men
niet mag lachen, die zoo op lof en vleierij gesteld zijn. Even zweeft de grijnzende
marot voor de oogen der jonge weeuwtjes, quasi afkeerig van een nieuw huwelijk,
doch wier minnelijke lonkjes en geparfumeerde kleederen duidelijk het tegendeel
bewijzen. Gevoelig komt de zotskolf neer op de ruggen van Mijn Heer Vailliant en
zijn vrienden, rijkgeworden vrijbuiters die adellijke neigingen vertoonen en zich
wapenborden aanschaffen; op de jonkertjes met pluimhoeden en vergulde degens
die in een oorlog niets beteekenen, wien het beter bevalt ‘op een luytken te slaen,
een musijckjen te singhen en in een processie uyt te munten als een beeltjen op een
stockjen’; op deze voorloopers van BREERO'S Spaenschen Brabander: ‘sobere jonckers,
die by der straten gaen proncken met veel dienaers, en in haer keucken is de soppe
heel magher.’
Over het algemeen zijn deze bijschriften kort, practisch, nuchter-verstandig, vaker
grappig dan geestig; echter hebben zij in hun gedrongen kortheid iets puntigs, men
zou bijna zeggen: iets hartigs. De schrijver toont er zich als een man van
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gezond verstand, van eenvoudige, ietwat luchtige, vroomheid. Van zijn tijd wel op
de hoogte, behandelt hij niet zelden zaken die niet lang geleden in zwang waren
gekomen: het tabak rooken, het verzamelen van horens en schelpen, het kweeken
van tulpen.
Mede hierdoor zijn de Sinnepoppen beter te gebruiken als zedenspiegel dan de
Brabbeling, waar men steeds op zijn hoede moet zijn voor de ontleening aan
uitheemsche voorbeelden.
Het vates-gevoel dat in VAN DER NOOT zoo opsteigert, is in deze drie Amsterdammers
niet te bespeuren. COORNHERT getuigt, dat in hem ‘noyt const gebooren werdt’;
SPIEGHEL in zijn Hertspieghel (I, 101): ‘'k Ben gheen poëet; ik ken 't’; ROEMER
VISSCHER in de Voorrede zijner Brabbeling, dat hij had gehoopt ‘dat dese mijne
Brabbelingh met my gesturven soude hebben.’ Zijne Sinnepoppen zal hij
waarschijnlijk hooger hebben gesteld om der wille van hun inhoud; maar overschat
heeft hij ze zeker niet: zelf noemt hij zijne bijschriften ‘soo sober ... alsse immermeer
wesen moghen’; niet op de ‘leckere tonghen ofte dertele kiessche ooren’ waren zij
berekend, maar op de boeren; de vogels zongen hier ‘Latijnsche melodie met platte,
botte Hollandtsche tonghe’.
Over zijn Brabbeling waren de meeningen toen reeds verdeeld. JAN VAN DER
DOES roemde den auteur in de berijmde Voorrede op STOKE'S kroniek: den ‘tweeden
MARTIAEL’. SCRIVERIUS, een jonger tijdgenoot van ROEMER spreekt in een lofdicht
op ADRIANUS HOFFERUS afkeurend over ‘malle grillen of ander brabbeling’. Heeft
hij daar juist op VISSCHER het oog? Dat zal waarschijnlijk worden voor wie in
aanmerking neemt, dat SCRIVERIUS kort daarop den man prijst, ‘die lichte boertery
en Martiaalschen schamp niet acht dan ydelheydt, dan mist en rook en damp’.
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Door de meesten onzer zal ROEMER VISSCHER als dichter veel lager gesteld dan
SPIEGEL en als prozaschrijver verre de mindere van COORNHERT geacht worden. Wie
hem ‘den tweeden MARTIALIS’ noemt, beleedigt hem en bewijst hem tegelijk te veel
eer. De verdorvenheid van MARTIALIS wordt in de Brabbeling niet aangetroffen,
doch hoe ver staat ROEMER bij den Latijnschen dichter ten achter in fijnheid, smaak,
kunstvaardigheid. Hoe vaak heeft hij een epigram verwaterd: door zijn goedrondheid
die alles uitspreekt en duidelijk maakt, de fijnheid verminderd; een geestige wending
verloren laten gaan. Het pikante van een half woord, de kunst van zeggen door
zwijgen, waarin MARTIALIS ver is, zoekt men bij zijn navolger doorgaans te vergeefs.
Hoe Hollandsch-nuchter is hij; waar hij de voortreffelijkheid van het kompas bewijst
uit - HOMERUS: Ulysses ware geen tien jaar aan het zwerven gebleven, indien hij het
kompas maar had gekend!
Doch al is ROEMER VISSCHER geen dichter in den zin dien wij aan dat woord
hechten, in de geschiedenis onzer letterkunde blijft hij een karakteristieke figuur.
De Oudhollandsche levenslust en vroolijkheid, schuil gegaan voor de strenge
blikken van COORNHERT en SPIEGHEL, hebben in zijn Brabbeling en Sinnepoppen
een toevlucht gevonden; de Oudhollandsche boert is vooral door hem onder den
invloed van den fijnen antieken geest gebracht. Van het negental hier behandelde
auteurs is hij de bevattelijkste en voor de menigte aantrekkelijkste geweest; daardoor
heeft ook hij zijn deel gehad aan de verbreiding der nieuwe denkbeelden over leven
en kunst. Als hoofd der Kamer de Eglantier, heeft hij in dezen tijd van overgang met
SPIEGHEL invloed geoefend op de ontwikkeling der jongeren. Voor SPIEGHEL zullen
zij vooral eerbied, voor ROEMER VISSCHER vooral genegenheid hebben gekoesterd.
Was HOOFT bij ROEMER'S dood de tolk van vele jongeren,
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dan heeft de luchtige vroolijkheid van den ‘ronden ROEMER’ voor hen iets kinderlijks
gehad, al was het dan ook ‘zinrijckkindsch’. Gul gastheer voor alwie toen in
Amsterdam de kunst lief had, heeft hij met hulp zijner lieftallige dochters, zijn huis
weten te maken tot dat ‘saligh ROEMERS huys’ waarvan VONDEL zong.
Dat huis, waar VONDEL en HOOFT, BREEROO en HUYGENS gaarne verkeerden,
waar ‘schilders, kunstenaars, zangers en poëten’ elkander ontmoetten, is een der
voorname kweek-plaatsen geweest van het literaire leven der 17de eeuw.

Eindnoten:
5) Vgl. Gesch. der Ned. Lett. in de 16de eeuw vooral II, 150, 185-191, 295-321. De werken van
COORNHERT zelf en de geschriften van TEN BRINK en MOORREES zijn opnieuw door mij
geraadpleegd. Voor de verhouding tusschen Stoa en Christendom verwijs ik bovendien naar
de verhandeling van Prof. Dr. K. KUIPER: Epictetus en de Christelijke Moraal in Versl. en
Meded. der Kon. Akad. 4e Reeks. Deel VII.
6) Voor dit overzicht verwijs ik naar mijne Gesch. d.N.L. in de 16de eeuw II, 322-345. Op
SPIEGHEL'S tooneelstuk Numa vestigde ik de aandacht in Tijdschr. v. N.T. en Lett. XI; later werd
het in zijn geheel uitgegeven door Dr. STOETT in Tijdschr. XXI.
Over de Nederlandsche Emblemata te vergelijken het Acad. Proefschrift van Dr. A.G.C. DE
VRIES (TEN BRINK en DE VRIES, Amsterdam 1899).
Aan de vraag naar de bronnen van den Hertspieghel mocht wel een afzonderlijk onderzoek
gewijd worden, met name aan de verhouding van SPIEGHEL'S werk tot de twee groote werken
van LIPSIUS over de Stoa. Voorloopig wijs ik erop, dat er in 1615 een uitgaaf verscheen van
Epictetus Handtboecxken ‘overgezet deur MARC. ANT. GILLIS’ ende Cebes Tafereel (met
SPIEGHEL'S berijmde bewerking) Amst. C.D. KOOL.
Een afzond. uitgaaf van Cebetis ..... Tafereel (door M.A. GILLIS) te Antwerpen ao. 1564.
Over ‘Joos den duijn-heremijt’ het een en ander in REITSMA en VAN VEEN'S Acta III, 145 en
160 (ao. 1600); de Synode van Z.-Holland drong erop aan, dat hij ‘geweerd’ zou worden; ook
van zijne ‘vreemde cleedinghen’ wordt gewag gemaakt.
SPIEGHEL heeft ook nog omstreeks 1579 een Latijnsch werkje van PETRUS BLOCCIUS vertaald,
getiteld Querimonia Christi, dat wel in zijn lijn lag. Vgl. daarover Bibliogr. Adversaria V, 1
vlgg.
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Wording van het Nieuw-Klassiek Drama.
In het drama hebben wij den geest van den nieuwen tijd tot nog toe slechts op één
punt kunnen waarnemen: het Latijnsche schooldrama. Het drama in de volkstaal
bleef, zooals wij vroeger hebben gezien, tot in het laatst der 16de eeuw de oude wegen
volgen. De openbare voorstellingen der rederijkers mochten afnemen, het oude
geestelijk drama zich terugtrekken in zuidelijke richting - het zinnespel en de klucht
hielden stand; ook het tafelspel blijft in zwang: in 1595 zien wij op een maaltijd van
het Pontiaansgild (lakenkoopers) te Dordrecht ‘twee jonckmans die een taeffelspel
speelden’ en daarvoor beloond worden1).
Die feiten zijn wel te verklaren voor wie indachtig blijft, dat het drama een uiting
der gemeenschap is. De nieuwe gemeenschap die in het Noorden dezer landen aan
het worden was, vond begrijpelijkerwijs juist in het drama niet dadelijk den vorm,
uiting van haar wezen, die haar bevredigde en bleef zich voorloopig van de oude
vormen bedienen. Doch niet zoodra begint er eenige vastheid in die gemeenschap te
komen, of de invloed dier meerdere vastheid doet zich in het drama gevoelen; in het
laatste twintigtal jaren der 16de eeuw komt ook hier het nieuwe naast het oude zich
vertoonen. Niet plotseling zooals in Frankrijk, waar JODELLE in 1552 met zijne
Cléopâtre het nieuw-klassieke Fransche treurspel in het leven roept; doch,
langzamerhand en zonder schokken.
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De individueele dichters, wier leven en werk wij hiervoor behandelen, hebben tot
deze ontwikkeling van het drama niet veel maar toch iets bijgedragen. Waar JAN
VAN HOUT een enkelen keer zijne krachten aan het drama beproefde, bleef hij wel
doorgaans op het oude pad, maar gaf toch iets van het nieuwe te zien in zijne vijf
bedrijven, de ‘sprekende namen’ zijner personages en de karakteristiek. Ook bij
COORNHERT, al mag men betwijfelen of zijne stukken ooit vertoond zijn, vindt men
vijf bedrijven, zelfs aan het slot daarvan een rei welks inhoud samenhangt met dien
van het voorafgaand bedrijf.
Meer van het nieuwe dan bij een hunner vinden wij bij den overigens
onbeteekenenden auteur Jonkheer JACOB DUYM. DUYM, in 1547 te Leuven geboren,
is een tijdgenoot van het hiervoor behandeld negental. Hij heeft zich aangesloten bij
de partij van den opstand, en als Kapitein gediend in een der regimenten van den
Prins; in 1588 vestigde hij zich te Leiden, waar hij hoofd der Vlaamsche Kamer
D'oraigne Lelie werd; in 1608 verlaat hij Leiden voor Brabant; hij moet vóór 1624
overleden zijn. Zijn tooneelwerk, dat in den aanvang der 17de eeuw werd uitgegeven,
bestaat uit een twaalftal stukken die vereenigd zijn in twee bundels: ‘Een
Spiegelboeck, inhoudende ses SPIEGHELS, waer in veel duechden claer aen te mercken
zijn. Seer cortwijlich ende stichtelijck voor alle Menschen om te lesen. Nieu gevonden,
ende Speelwijs in dichte ghestelt door JACOB DUYM’ (Leiden ao. 1600) en ‘Een
Ghedenck-boeck, Het welck ons Leert aen al het quaet en den grooten moetwil van
de Spaingnaerden en haren aenhanck ons aen-ghedaen te ghedencken. Ende de groote
liefde ende trou van de Princen uyt den huyse van Nassau, aen ons betoont, eeuwelick
te onthouden’ (Leyden ao. 1606). De eerste verzameling bevat een zestal ‘Spieghels’:
der Eerbaerheyt, der Liefden, der Reynicheit, des Hoochmoets enz, stukken waarin
een of
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ander verhaal uit oudheid of vroege middeleeuwen in moralizeerenden geest is
gedramatizeerd met behulp van allegorische personages, ‘zinnekens’ of personen uit
de lagere volksklassen. Het Ghedenck-boeck verplaatst ons in den strijd met Spanje;
de moord op Prins Willem, het beleg en ontzet van Leiden, de inneming van Breda
en dergelijke stoffen zijn hier min of meer in denzelfden trant gedramatizeerd. De
allegorische personages en de ‘sinnekens’ zijn in de vijf eerste stukken minder talrijk;
waarschijnlijk achtte de auteur ze minder passend in tooneelen uit een verleden dat
nog zoo zeer in het heden voortleefde. Blijkt reeds uit dit overzicht, dat de band met
het oude in DUYM'S tooneelwerk wel zichtbaar is - ook de rondeelen, refereinen en
baladen waarvan hij zich niet zelden bedient, wijzen niet voorwaarts maar
achterwaarts. Daartegenover echter staat, dat zijne stukken verdeeld zijn in vijf
bedrijven en gedicht in ‘de Fransoische maet’ (‘soo seer het ons mogelijck is
geweest’); dat hij SENECA'S werk blijkbaar kende en diens Troades vrij heeft vertaald
in zijn Spieghel des Hoochmoets; ook de bij SENECA niet zeldzame epische
vergelijkingen treft men hier en daar in DUYM'S tooneelwerk aan. Opmerkelijk zijn
in dat werk ten slotte de komische tusschenspelen. Ten deele treden hier
vertegenwoordigers der vroegere ‘sinnekens’ op, die hun middeleeuwsch karakter
van kwaadstokers en verleiders hebben behouden; anderdeels personages uit den
mindergegoeden stand, die door komische gesprekken of aan het dagelijksch leven
ontleende motieven afwisseling moeten brengen in den ernst van het stuk.
DUYM is niet de eenige tooneelschrijver, bij wien zulke tusschenspelen voorkomen.
In de ‘historiael spelen’ die in het laatst der 16de en den aanvang der 17de eeuw door
de Kamer De Roode Roos te Hasselt vertoond werden: Coninck Balthasar en Die
belegeringhe van Samariën worden de komische rollen
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vervuld door een bode en een wachter; in het laatste stuk treden de bode en de wachter
zelfs naast de ‘sinnekens’ op. Ook in SPIEGHEL'S Numa vinden wij een paar
‘boerterijen’, waarin een boer en een zot optreden. Misschien hebben zoowel DUYM
als SPIEGHEL deze komische tooneeltjes gedicht onder den invloed der ‘interludes’
van de Engelsche stukken, welke door reizende gezelschappen (o.a. te Leiden in
1590) vertoond zijn.
SPIEGHEL'S ‘boerterijen’, merkwaardig reeds doordat zij ons dien ernstigen auteur
van een ongewone zijde doen zien, zijn niet zonder komische kracht; opmerking
verdient verder, dat SPIEGHEL getracht heeft den boer te karakterizeeren ook door
aan diens taal een dialectisch tintje te geven. De komische tooneeltjes in DUYM'S
tooneelstukken behooren tot het beste van zijn overigens uiterst middelmatig werk.
Een ervan ‘de schoone Steven hem selven besiende’ uit Een Nassausche Perseus
verheft zich boven de overige. De schoone Steven, eertijds een berooid soldaat, nu
rijk geworden door rooven en plunderen, geeft zich het air van een Spaansch edelman
en ‘comt uyt costelijck ghecleed met eenen Ionghen achter hem’. De jongen, dien
hij ‘mutzaso’*) noemt, moet hem een grooten spiegel halen; terwijl de jonker zich
daarin staat te bewonderen, bespot de jongen hem in een ‘ter zijde’ tot het publiek: *)muchacho (Sp.) = jongen.
‘Is hij niet sot, ba, ou! goê lien?’
Wie zich het kostelijk tooneeltje uit BREERO'S Spaenschen Brabander herinnert,
waar Jerolimo bezig is zijn toilet te maken, terwijl zijne uitingen van zelfbewondering
begeleid worden door de spottende ‘ter zijde’'s van zijn knecht Robbeknol, die zal
DUYM hier als een voorganger van BREERO erkennen.
DUYM is wel de voornaamste dramatische auteur van het laatst der zestiende eeuw,
in wiens werk wij de opkomst van het nieuwe drama kunnen gadeslaan, doch niet
de eenige. De
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Alkmaarsche predikant ADOLF VENATOR (DE JAGER) verwerkte een verhaal der
Oudheid over Hippocrates en Democritus tot een Nederlandsch schooldrama, getiteld
Reden-Vreucht der Wijsen.
De bewoners van Abdera, zoo hooren wij in dit stuk, maken zich ongerust over
den geestestoestand van hun medeburger Democritus die over alles lacht. Zij vragen
den beroemden Hippocrates of hij naar hun stad wil komen om den lachzuchtige te
onderzoeken. Hippocrates komt, doch vindt in Democritus een buitengewoon
verstandig man. Reden-Vreucht was een verdediging van het aangevallen blijspel.
In hetzelfde jaar namelijk waarin VENATOR'S stuk uitkwam (1603), was de auteur
door de classis van Alkmaar aangeklaagd bij de particuliere synode van
Noord-Holland, omdat hij door eenige scholieren die hij in zijn huis opleidde,
TERENTIUS' Andria had doen vertoonen ‘met nodinge ende toeloop vari mans,
vrouwen, jonge gesellen ende dochteren’; immers hij had die ‘heidensche comoedia.....
met musyck’ doen spelen, ‘niet sonder merckelyke lasteringe der vianden der waerheit,
ergernisse ende ontstichtinge der eenvoudijgen’. In het volgend jaar werd VENATOR
opnieuw voor de synode gedaagd om zich te verantwoorden, ditmaal ook over zijn
Reden-Vreucht. Dat stuk heeft eenige beteekenis als het eerste Nederlandsche
schooldrama; uit letterkundig oogpunt is het overigens niet van gewicht, doch
gewichtig is het feit dat wij hier den Kerkeraad post zien vatten tegenover het tooneel,
een post dien hij lang zou behouden en krachtig verdedigen2).
Overigens kunnen wij nog slechts op een drietal vertaalde stukken wijzen. In Het
Loon der Minnen. Een Treurspel oft Tragedie..... Speelsche wijs in Duyts overgheset
(ao. 1600) was de geschiedenis van Iphis en Anaxarete volgens OVIDIUS'
Metamorphosen gedramatizeerd; Een Comedia ofte Speel van
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Susanna (Reesz. ao. 1582) was uit het Duitsch vertaald naar een omwerking van
PAUL REBHUNS' Susanne (1536), waarin het bekende bijbelsche verhaal op klassieke
wijze bewerkt is. Een seer schoon Comedie oft spel van den bekeerden Coopman
(Thantwerpen ao. 1583) was eveneens uit het Duitsch vertaald; het Duitsche stuk
was weer een vertaling van het Latijnsche drama Mercator, het werk van THOMAS
KIRCHMAYER, een der heftigste vijanden van Rome onder de Duitsche humanisten;
in grofheid en felheid vindt dit vertaalde stuk zijn gelijke niet onder de Nederlandsche
anti-Roomsche spelen.
Wat deze stukken met Reden-Vreucht, gedeeltelijk ook met DUYM'S werken gemeen
hebben, is de verdeeling in vijf bedrijven (die men trouwens ook reeds in de
Nijmeegsche vertaling van Homulus van 1556 vindt), de nieuwe maat en de zuivere
taal. De naam tragi-comedie werd, naar het schijnt door DUYM, misschien aan het
Fransch ontleend, in zwang gebracht. Verder dan het uiterlijk gaat de invloed der
Oudheid vooreerst niet; doch hier, gelijk in zoo menig ander geval zou men
langzamerhand van het uiterlijk tot het innerlijk komen.
Blijft de invloed der Renaissance op het drama zelf dus voorloopig gering, niet
zoo gering is die invloed op de inrichting van het tooneel en de wijze van vertooning
der zestiend'eeuwsche stukken, waarop wij nu het oog gaan richten.

Eindnoten:
1) Vgl. OVERVOORDE, Rekeningen der Gilden van Dordrecht bladz. 48.
2) Vgl. Acta der Provinciale en particuliere Synoden..... door Dr. J. REITSMA en Dr. S.D. VAN
VEEN, I, 338, 354.
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De Opvoering.
Dat de invloed der Renaissance in dezen over het algemeen sterker wordt, kunnen
wij duidelijk waarnemen; echter lang niet in alle bijzonderheden onderscheiden, hoe
hier het nieuwe naast het oude opkomt en voortleeft of het verdringt, veel minder
den gang der ontwikkeling telkens aan jaartallen vasthechten.
Het oude blijft nog lang voortbestaan in dezen tijd; dat zien wij b.v. in Drie nieu
Spelen van Sinne in 1596 geschreven door RIJSSAERT VAN SPIERE uit Oudenaarde;
de ‘Ordonnantie van 't Toneel’ achter het stuk Vanden Christelijcken Ridder vermeldt:
‘1. aende hooghe zijde 's Hemels Throon. 2. Daer aen volghende 't Dal van Weene.
3. Daer na 's Werelts Pryeel. 4. Ende aende laghe zijde den Throon der Hellen’. Wie
zich de inrichting van het tooneel der middeleeuwsche mysteriespelen herinnert, zal
er geen oogenblik aan twijfelen dat wij dat tooneel ook hier vóór ons hebben. In het
zinnespel Die Trauwe, dat waarschijnlijk in het laatst der 16de eeuw te Hasselt in
België geschreven is, zag men ‘Godtvader, sittende in synen throon tusschen Justitie
en Bermhertichyt’; God zendt deze beiden ‘ten eertschen dale’; daarna de
tooneelaanwijzing: ‘Hier gaen sy’ en ‘Throon toe’; Justitia begint dan te spreken
‘beneden synde’. De hel vinden wij zoowel in het, eveneens uit de Kamer De Roode
Roos voortgekomen spel van den ontrouwen Rentmeester als in LAWET'S Gheestelick
meyspel van tReyne Maecxsele; in dat laatste stuk vinden wij o.a. deze
tooneelaanwijzing: ‘hier zal tReyne Maecxsele, inde helle zynde, duer een trailghe*)
*)
ligghen zien’.
tralievenster.
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De ‘toogen’ blijven de gansche zestiende eeuw door in zwang; wij zien ze in
verscheidene stukken van EVERAERT, in de Rotterdamsche zinnespelen van 1561,
in een paar stukken van ROBERT LAWET.
Met liederen en instrumentale muziek is het evenzoo.
Niet duidelijk is mij, of het tooneel waarop deze en dergelijke stukken gespeeld
zijn, hetzelfde is als het verplaatsbaar rederijkerstooneel dat gewoonlijk waghene
genoemd wordt. Over die waghene, de op de Kamerbroeders rustende verplichting
tot het stellen en toerusten van de waghene enz. wordt in stukken der 15de en 16de
eeuw telkens gesproken; wij zagen vroeger dat zulke wagens met ‘husekens’ of met
levende beelden ook in ommegangen dienst deden; menig tooneelstuk is op dat soort
van tooneel vertoond. EVERAERT'S stukken geven ons gelegenheid iets, zij het ook
maar weinig, van dien wagen te zien. Er moet een gesloten huis op voorgesteld zijn
geweest, want meer dan eens wordt gewag gemaakt van iemands huis, van de deur
van dat huis en het kloppen op die deur. Elders vinden wij gesproken van een bed
waarop iemand ligt te slapen, die men dan ziet opstaan. Men kon van den beganen
grond door middel van een ladder (‘leere’) op het tooneel komen. Evenals in het
antieke blijspel wordt iemand uit het publiek dan ook wel eens uitgenoodigd ‘boven’
te komen.
Het staan onder den blooten hemel en het verheven zijn boven den beganen grond
had de ‘waghene’ gemeen met een zestiend'eeuwsch tooneel, dat ons gelukkig op
een prent van BREUGHEL van het jaar 1558 bewaard is gebleven. Op een marktplein
zien wij daar een soort van tent op schragen afgebeeld, aan de drie zichtbare zijden
afgesloten door los afhangende zeilen. Een ridder en een jonkvrouw staan vóór het
zeil, dat het front afsluit. Men kon dien los afhangenden voorhang aan de kanten
blijkbaar gemakkelijk even ter zijde duwen om daar-
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langs te verdwijnen in de ruimte achter den voorhang: rechts kijkt een zot (zinneken?)
met zijn marot in de hand om den hoek; links is iemand zichtbaar die een papier in
de hand houdt, waarschijnlijk dus de ‘boechouwer’ (souffleur). Ook boven het tooneel
zit iemand met een papier in de hand. Aan een hoek van het tooneel hangt een vaantje
uit, waarop een omgekeerde wereldbol (‘de verkeerde wereld’?) is voorgesteld. Het
publiek staat op den grond vóór het tooneel1).
Leek de ‘waghene’ der Rethoryckers op dit tooneel? Zonder meer gegevens is die
vraag moeilijk te beantwoorden. Opmerking verdient echter, dat ook in sommige
rederijkers-stukken een ruimte, een kamer of huis voorstellend, door een gordijn
afgesloten werd. In een zinnespel dat waarschijnlijk uit de tweede helft der 16de eeuw
dagteekent, vinden wij deze tooneelaanwijzing: ‘Natuerlycke Begheerte, een Sinneken
met thooft buyten de gordijne’; later: ‘Sinnen uute’. In het spel van Coninck Balthasar
lezen wij (na vs. 317) de tooneelaanwijzing: ‘Hier schuyft men die gordyn op’; men
zag dan den koning en zijn gevolg aan tafel zitten. Later (na vs. 570) leest men: ‘die
gardynen toe’. Zóó is ook deze tooneelaanwijzing uit een van DUYM'S stukken te
verklaren: ‘sy schuyven de camer toe’. Wie dit deel der toenmalige tooneel-inrichting
niet kent of niet in het oog houdt, zou licht komen tot verkeerde gevolgtrekkingen
omtrent hetgeen ons voorgeslacht al of niet ten tooneele geoorloofd achtte. In het
spel van Amnon ende Thamar, dat door de Kamer De Roode Roos in 1610 gespeeld
is, kwam het tooneel der verkrachting wel voor; doch men zag het niet; de zinnekens
beschrijven het daarom, zij het ook in grove taal. De tooneelaanwijzing: ‘Thamar
utcoemende seer deerlyck clagende ende roepende’ bewijst, dat dit deel der handeling
achter het gordijn voorviel. Zoo gold dus ook voor tooneeldichters van dien tijd het
voorschrift van HORATIUS:
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non tamen intus
Digna geri promes in scaenam multaque tolles
Ex oculis, quae mox narret facundia praesens.

Althans in beginsel; in de toepassing van dat beginsel kon men natuurlijk verschillen.
Niet licht toch zou een, met den geest der klassieken bezield, tooneeldichter een
moeder op het tooneel haar kind doen slachten, zooals men dat in het spel van Coninck
Balthasar zag.
Deze tegenstelling van buiten en binnen vormt een voornaam en wezenlijk deel
der toenmalige tooneel-inrichting. Vroeger hebben wij haar in de abele spelen
aangetroffen; de onderscheidene ‘husekens’ van het mysterie-tooneel konden door
gordijnen worden gesloten; het tooneel van het schooldrama, dat in hoofdzaak met
dat van TERENTIUS overeenkwam, bestond evenzoo uit een, aan de oogen der
toeschouwers onttrokken, ‘binnen’, dat door een of meer toegangen verbonden was
met het ‘buiten’. Met die tegenstelling van binnen en buiten wordt nu in de 16de eeuw
een andere, die van beneden en boven verbonden. Wij bezitten de afbeeldingen van
twee tooneelen, die gebruikt zijn, het eene bij het Landjuweel te Gent in 1539, het
andere bij dat te Antwerpen in 1561. Beide zijn opgetrokken in renaissance-stijl en
hebben twee (dat van 1539 drie?) verdiepingen; deuren geven toegang van het
voortooneel tot een daarachter liggende ruimte; op het Antwerpsch tooneel hangen
gordijnen zoowel voor de middendeur beneden als voor het middenvak boven. Aan
die bovenverdieping moeten wij denken, wanneer wij b.v. in het vroeger behandeld
stuk Van Lazarus, dat uit de Amsterdamsche Kamer de Eglantier voortkwam, deze
tooneelaanwijzing vinden: ‘Een deurwaerder boven uijt lesende’.
Ook waar wij in het Spel van Tcoren lezen: ‘Het coren,
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op solder gevangen leggende, spreect in haer selfs dese beclaechelijcke reden’. Dat
men verstaan moest wat zij zeide, spreekt vanzelf; het wordt ten overvloede bevestigd
door deze woorden van een ambachtsman tot een huisman:
Die woorden sijn goet, die sij van boven
Sonder eenich vertoven daer tegens ons sprack.

Evenals vroeger was de ‘na-noen’ de gewone tijd waarop gespeeld werd. In het Spel
van 't Coren zegt de eene proloogspreker tot den anderen: ‘sij sullen haest speelen’
en deze antwoordt: ‘Dats wel geseijt, want 't is schier halff twee’. Echter verdient
het opmerking, dat in een drietal kluchten van EVERAERT de handeling een deel van
den avond met den daaropvolgenden nacht en morgen omvat. Het ligt voor de hand
te vermoeden, dat die kluchten dan ook 's avonds zijn gespeeld. Meer grond krijgt
dat vermoeden door het feit, dat wij in een dier kluchten (Stout ende Onbescaemt)
het ‘wyf’ met een kaars in de hand zien opkomen en hooren zeggen: ‘Hier latic de
keersse tot ic comme staen’.
Niet alleen het Spel van 't Coren, maar menig ander stuk werd in de 16de eeuw
met een proloog geopend; soms vindt men in dien proloog een waarschuwing tegen
de zakkenrollers, de ‘pickaerts’ zooals zij in het Esbatement van Hanneken Leckertant
genoemd worden. De formule: ‘waer sidi’ (‘zyt ge’)? waarmede in de abele spelen
een nieuw personage ten tooneele geroepen werd, wordt ten minste bij den
conservatieven EVERAERT en in het ‘historiael spel’ van Coninck Balthasar nog een
paar maal gehoord.
Van tooneeltoestel en decoratief gaat men in de 16de eeuw blijkbaar meer werk
maken.
In een Mey-spel van sinnen dat ao 1551 door de Eglantier
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gespeeld werd, zag men o.a.: ‘een prieel verchiert met veel schoone meyen vör met
eender poorten, daer up staende een rolle ghescreeven Couvre*) van als; item besijden
*)
den prieele muet staen een camer daer uyt sal hangen een swert peert met vier
overvloed.
sadels upt lijf, gheheeten den ghemeen beyart en de camere muet heeten:
onversaedelijcke begeerte’. In een zinnespel van den Haarlemschen factor LAURIS
JANSZ. uit de tweede helft dezer eeuw had men noodig: ‘een tapiscleet, acht wapens,
een tafel, een laecken, een spaense stoel met een cussen, een trompet, twee Rapen,
een vosse, een dode cat, een ape, broet tailloren, een can, een scotel spijs, servijetten’.
In tSpel van den ontrouwen Rentmeester komt ‘die werdinne ut met een ammelaken*)
*)
tafellaken.
en telloeren’; later ‘haelen die dienaers een taefelstoel*) met eenen boeck,
*)
†)
schrijfstoel.
legpenninge, schrifstede, een waege’ .
Echter, niet uit het vermeerderen dezer tooneelbenoodigdheden blijkt de geest van
den nieuwen tijd; wel uit dien aangroeienden lust tot het decoratieve, die de
Renaissance kenmerkt en uit een vollediger levens-uitbeelding ter versterking der
tooneel-illuzie.
Wij hebben vroeger gewag gemaakt van de moeite, die VAN MANDER zich gaf
voor de opvoering zijner stukken. In zijn Salomo traden niet minder dan vijftig
personen ‘met kemelen en ander ghedierte’ ten tooneele; voor zijn Noach schilderde
hij een doek dat den watervloed met de lijken der verdronkenen voorstelde; dat doek
werd over het tooneel getrokken, terwijl het water uit tal van buizen over het tooneel
stroomde. In de ‘historiael spelen’ der Kamer De Roode Roos ziet men meer dan
eens een gansch leger ten tooneele: in het Spel van Josue b.v. ‘tgeheel heyr gaet eens
om die stadt; als sy om geweest hebben, soe gaen sy wederomme in haer tenten’; in
Die belegeringhe van Samariën: ‘den heelen leger sal ten tenneel oploopen met
vluegels etc’. Vooral DUIM, de oudsol-

†) weegschaal.
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daat van den Prins, gaf zich veel moeite voor de mise-en-scène zijner aan den oorlog
ontleende spelen. Aan elk stuk van zijn Spiegelboeck gaat een ‘cort onderricht’ vooraf,
waarin de vertooning dikwijls tot in geringe onderdeelen besproken wordt. Zoo achtte
hij voor een stuk, dat de bekende geschiedenis van WEINSBERG voorstelt, een lang
en breed tooneel noodig dat ruimte liet voor het leger en de krijgstoerustingen; in
een der verste hoeken moest men een voorstelling maken van een stad, ‘van berderen*)
*)
licht afgeschoten ende wat geschildert, hebbende een poorte ende van binnen
planken.
bancken, daer de crijchslieden, die de stadt verweiren, mogen op staen’. Om des
Keizers tent wenschte DUIM de voorstelling van bosschage en groen veld; Keizer
Conradus moest prachtig gekleed zijn, met ‘eenen wapenrock gheschildert als gout
ende eenen swarten Arent daer op’, met een kroon op het hoofd en een scepter in de
hand. Het uitvallen, stormloopen enz. behoorde te geschieden volgens de regelen
der oorlogskunst; maar men mocht niet schieten, ‘want het doen noch geen gebruyck
en was’.
Die laatste opmerking getuigt, dat het historisch bewustzijn zich in de mise-en-scène
begint te doen gelden. Naast dat bewustzijn zien wij in dezen régisseur een vaderlijke
bezorgdheid voor zijne personages; om toch iets te geven dat op een schutgevecht
leek, schreef hij voor: ‘men sal worpen met voose turven ofte andere ghereetschap,
ende wel gade slaen dat men malcanderen niet en quetse’.
Evenals vroeger, deed men op een ernstig stuk doorgaans een vroolijk nastukje
volgen; was het eerste stuk lang, dan bleef het nastukje soms achterwege. Zoo lezen
wij aan het slot van het eerste spel uit COLYN VAN RYSSELE'S Spieghel der Minnen:
Wy en spelen als nu gheen sotternije;
Tspel is lanck, neemt dies bevroetsele.
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Bij deze mededeelingen over de inrichting van het tooneel en de mise-en-scène
hebben wij ten slotte te voegen, wat ons bekend is geworden omtrent de vertooners.
De leden der Kamers van Rethorycke behouden gedurende de 16de eeuw het
voornaamste aandeel in de vertooning der stukken. In een spel dat in 1594 te
Amsterdam ter eere van Prins Maurits vertoond werd, trad een van COORNHERT'S
broeders Frans, op in de rol van Saul; de beroemde graveur Jan de Gheyn in die van
David. In 1572 liet een schout van Dordrecht, Jan van Drenkwaert Boudewijns zich
uitschilderen ‘in 't wesen van Salomon, daer hij sijn eerste oordeel velde’. Had de
Schout misschien opgang gemaakt in die rol?
Dat onder de Rethoryckers ook wel ‘eerbaer vrouwen oft maeghdekens’ een rol
in een stuk vervulden, hebben wij in een vorig deel van dit werk gezien. Een
tooneelaanwijzing in een der stukken van DUYM maakt waarschijnlijk, dat dit gebruik
ook bij den aanvang der 17de eeuw nog in zwang was. In Den Spieghel der Liefden
toch lezen wij: ‘Cimona moet zijn een vrou van ontrent de twintich jaren, oock fray
op zijn oude wets gecleet, sy moet hebben twee ghemaecte borsten, ten waer dattet
een vrouw ware’.
Naast deze tooneelspelers uit liefhebberij vinden wij echter ook in dezen tijd zulke,
wier beroep met zich bracht dat zij als tooneelspelers optraden. Dat waren de nazaten
der oude ‘mimi’, de ‘varende lude’ van voorheen, die als kunsten-makers en
goochelaars rondzwierven en in de 16de eeuw doorgaans ‘camerspelers’ heetten.
De uit de geschiedenis der Hervorming bekende DAVID JORISZ. wordt ‘een
kamerspeelders zoon’ genoemd. BRANDT verhaalt ons in zijn Historie der Reformatie
(I, 134) dat de schrijver van het Wonderboeck ‘in den doop JAN was ghenaemt, doch
met sijn vader JORIS achter landt reisende, in 't vertoonen
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der sinnespeelen gemeenlijk den persoon van DAVID verbeelde en dat hij daer sijnen
naem van behieldt.’ MARNIX noemt in zijn Biënkorf (fo. 137) ‘guychelaers’ en
‘camer-speelders’ in één adem, waar hij zegt, dat de papen Christus in al zijn lijden
en sterven zoo navolgen ‘datter gheen Guychelaer noch Camer-speelder en is, die
het beter soude na conterfeyten’.
Trekvogels van nature, bleven de kamerspelers niet steeds binnen de grenzen van
het land hunner geboorte. De Engelsche troep die in 1591 en latere jaren ons land
bezoekt, bestond blijkbaar uit dergelijke elementen. Anderzijds vinden wij in 1594
en 1602 melding gemaakt van een gezelschap ‘Niederländische (Nidlendische)
comoedianten’ die te Ulm voorstellingen gaven. Erkend dient, dat hier niet juist
Nederlanders in den hedendaagschen zin des woords bedoeld behoeven te zijn; men
kan ook het oog hebben gehad op Nederduitschers in het algemeen.
Doch in allen gevalle staat vast, dat deze reizende kunsten-makers en tooneelisten
in dien tijd ook in deze landen voorkwamen. Wij hebben daarvan nog een paar
bewijzen uit het laatst der 16de en den aanvang der 17de eeuw. In een der
Amsterdamsche spelen van die wercken der Bermherticheyd (1591) wordt geklaagd,
dat het volk niet voldoende luistert naar de predikanten:
Maer als sy hooren moghen menighen aerdighen quant,
Die ic, Subtijl geest, constich heb laten spelen
Op vreemde Instrumenten, nieu ghecomen int lant,
Oft als daer camerspeelders comen, die veelen
Haer consten om ghelt thoonen, ic en wils niet heelen,
Daer sietmen tvolck comen met grooten hoopen
En gheven daer gelt om sonder eenich quelen.

Waar VAN MANDER in zijn Schilder-boeck spreekt over schil-
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ders die al te zeer gesteld zijn op het afbeelden van gewrongen houdingen en standen,
lezen wij:
....... het schijnt, sulcke willen
Met den Camerspeelders in 't perck gheraken,
Die derghelijck onnatuerlijcke saken:
Springhen en beutelen voor conste achten.

Door de schaarschte van tooneelaanwijzingen in de stukken van dezen tijd is ons
over het algemeen weinig bekend van kostumeering, grime, mimiek en dergelijke
deelen van de kunst des tooneelspelers. Ongetwijfeld - wij zagen het in de stukken
van DUYM - is men onder den invloed der Renaissance langzamerhand meer zorg
aan deze dingen gaan wijden. Doch daarmede is niet gezegd, dat men zich vroeger
daarom niet bekommerde. Voorzoover wij den gang der ontwikkeling in dezen
kunnen nagaan, beweegt zich die ontwikkeling van het symbolieke naar het
werkelijke, hetzij dan het werkelijke van het verleden (het historische) of van het
heden.
Wij zien bij de Rethoryckers waar zij als tooneelschrijvers optreden, een sterke
neiging om het innerlijk wezen hunner personages op een of andere wijze in het
uiterlijk te verzinnelijken. Zoo wordt, om maar een enkel voorbeeld te noemen, in
het zinnespel Bruer Willeken de monnik ‘Halff Verdoelt’, die voornemens is zijn
klooster te verlaten, voorgesteld als ‘een monninck met eender cappen aene ende is
onder sijn cappe heymelyck gecleet als een sot’. Bij geen zestiend'eeuwschen
tooneelschrijver vindt men talrijker en duidelijker aanwijzingen omtrent het kostuum
der personages dan bij EVERAERT. Verreweg de meeste dezer kostuums zijn min of
meer symboliek. Zoo wordt den Hooghen Wynt voorgesteld als ‘een personage
hooghe upgheblasen scynende’, den Zoeten Reyn*) als ‘een per*)

zachte regen.
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sonage jent*) ghecleet blaeu oft graeu, waterachtich scynende’; Den Beroerlicken Tyt
‘als een capeteyn van oorloghe int arnasch’; Des Heeren Wille ‘ghecleet met eenen *)gentil.
wapenroc als een heraut met de wapene vanden keyser’; Groot Lubuer ‘als een
temmerman hebbende een zaghe up tscoere’*); Splyttemytte†) ‘als een vinnich wyfveke
*)
schouder.
gheabytuweirt met slichte*) abytten vander (h)ouder eeuwe’; Brugge wordt
*)
voorgesteld door een stedemaagd: ‘een vrauwelicke personage zeer tryonphant
eenvoudig.
ghecleet als een rudders vrauwe met baghen ende ketenen’; Ghemeene Neerrynghe
daarentegen als: ‘een vrauwe chierlic ghecleedt als een coopwyf behanghen an huer
habyt met dyveerssche halaemen*) dienende ter neerrynghe der draperye als:
*)
scietspoelen, caerden ende dier ghelycke’.
gereedschappen.
Waar EVERAERT vreesde dat het publiek in twijfel zou blijven omtrent een zijner
personages, behielp hij zich door deze te voorzien van een briefje, waarop naar alle
waarschijnlijkheid een naam te lezen stond. In het spel van den Crych wordt van
Trouw ‘een gheestelic prelaet met een wit habyt’ en Liefde ‘een gheestelicke vrauwe
..... met een wit habyt’ door een der overige personages gezegd: ‘Elc heift eenen
brief ghevest andt bolleken’*).
*)
Aanwijzingen die betrekking hebben op den uiterlijken gang van zaken als:
hoofd (of: buik?)
‘hier binden sy hem en laetten hem liggen’ zijn vrij talrijk, doch voor ons van gering
belang; uiterst schaarsch daarentegen zijn zulke die betrekking hebben op voordracht,
intonatie of mimiek. Zoo lezen wij in het Spel van den ontrouwen Rentmeester:
‘Tgroot Ghetal ut in sijn hemde al weenende’; in dat van Bruer Willeken: ‘Hier worpt
hy die cappe van hem ende hangtse op den tuyn ende dan besiet hy hem achter en
voeren’; elders in datzelfde stuk: ‘Katyvighe stect syn hoot*) duer die Werelt ende
*)
smyt syn handen ende trect syn haer ende maect groot mishaer ende cryt’. Bij
hoofd.
EVERAERT vinden wij

†) vrekkige vrouw.
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tooneelaanwijzingen als: ‘lamenteirlic sprekende’ (p. 149), zeer wranc ziende ende
spyttich sprekende’. Ook al voegt men bij deze gegevens een paar andere dergelijke
uit Die belegeringhe van Samarien (bladz. 102-3), dan blijft de oogst schraal. Schraler
nog zal die ons voorkomen, indien wij hem stellen tegenover de plaatsen uit het
Schilder-boeck, waar VAN MANDER over het uitbeelden der gemoedsaandoeningen
spreekt. Dan ziet men eerst recht het verschil tusschen ouden en nieuwen tijd.
Onder de personages der toenmalige stukken is ééne klasse, die wij van meer nabij
moeten beschouwen: de zoogenaamde zinnekens.
De komische rol in de ernstige stukken ging gedurende de eerste helft der 16de
eeuw langzamerhand over van den duivel op andere personages, die men gewoonlijk
sinnekens (allegorieën) of met een vertaling van het Fransche woord ‘cousin’
(‘cosijnken’), neefkens noemde. Niet dadelijk ruimt de duivel het veld: in een spel
van de Eglantier uit het jaar 1551 zien wij den Duivel nog, in de wereldbol liggend,
ten tooneele komen en hooren wij hem den gewonen kreet: ‘Borha! borha!’ aanheffen;
zijne metgezellen Oorlog en Corruptie spreekt hij aan met ‘duvels jongen’. In een
Vastenspel van Sinnen der Antwerpsche Kamer de Olyftak vinden wij ‘een man half
duvel half bedect’, die met zijn helpers Het Vleesch en De Wereld den Mensch
verleidt. Gaandeweg moet de duivel echter plaats maken voor de allegorische
personages die men sinnekens noemde. Waar de duivel nog stand houdt, daar is hij
toch reeds aangetast door de allegorie: in het Sacramentsspel vander Nyeuwervaert
dragen de twee duivels de allegorische namen van: Sondich Becoren en Belet van
Deugden; in het, ongeveer een halve eeuw jonger Spel van Sint Trudo wordt de duivel
Baalberith: ‘duyvel der gramschapen’, Leviathan: ‘duyvel der
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hoverdyen’ genoemd; zij zijn dus half booze geest, half verpersoonlijking van een
kwade drift des menschen.
Voor een deel bleef men zich wel bewust, dat de Sinnekens van het helsche geslacht
waren: in het spel dat de Kamer van Gouda in 1561 op het Landjuweel te Rotterdam
vertoonde, spreken de sinnekens elkander aan met: ‘duyvel’ en ‘Lucifers Kint’; in
het bij diezelfde gelegenheid vertoond spel der Amsterdamsche Kamer worden de
‘neefkens’ Eyghen Wille en Wangheloof betiteld als: ‘dese helsche vianden’; van
de zinnekens in het Zuidnederlandsch spel van den ongetrouwen Rentmeester (ao.
1588) wordt in een tooneelaanwijzing gezegd: ‘Hier doen sy aen haer duyvels hoyen*)
*)
die achter haeren rug hanghen’.
koppen.
Daarentegen zien wij in zinnekens uit andere stukken het diabolisch element zwak
worden of verdwijnen.
Zoo worden in SMEECKEN'S spel van Mars ende Venus de personages Jolijt van
Ooghen en Ghepeys van minnen: ‘verraders of zinnekens’ genoemd; evenzoo in een
Tafelspel van drie Personagiën. In het aan de Handelingen der Apostelen ontleend
zinnespel, dat wij bij de Hervormingsliteratuur besproken hebben, kwamen een paar
zinnekens voor, die er blijkbaar niet uitzagen als duivels. Wij vinden daar deze
tooneelaanwijzing: ‘Twe sinnen ut comende, d'ene genaemt valsch Propheet, ghecleedt
met schaepsvellen ende voor hem hebbende eens coopmans meerse ende daer in
brieven van schilderie etc. Dander genaemt Schoon ypocrijt, gecleet met wit laken,
rontom met rollen behangen, daer alle duechden in geschreven zijn’. Zulke personages
zijn ver van de oorspronkelijke duivels verwijderd.
Overigens spelen de zinnekens in de meeste spelen dezelfde rol als in het
Sacramentsspel en het spel van Sint Trudo: twistend en scheldend, kenschetsen zij
elkander en zich zelf;
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door raad en daad trachten zij zooveel mogelijk onheil te stichten, door komische
scheldwoorden en dwaze grimassen de toeschouwers aan het lachen te brengen. Zoo
waren dus de duivel en de zot in hun personage vereenigd. Gewoonlijk komt een
hunner het eerst ten tooneele, die dan den ander oproept. Zóó zien wij het in het spel
vander Nyeuwervaert. Duidelijk blijkt hun manier van opkomen in den aanvang van
Tspel vanden ontrouwen Rentmeester:
Ontrouwen dienst.
Waer steecty al, neve?
T v e r s t e e n t H e r t t e (al kieckende)
Wat schuylter, nichte?
Ontrouwen Dienst.
Springt uter muyten*).
*)

(kooi) te voorschijn.

De tooneelaanwijzing al kieckende beteekent: alleen met het hoofd buiten den
voorhang gestoken, rondkijkend. Wij kunnen dat reeds vermoeden uit de opwekking:
‘springt uter muyten’; doch bovendien vinden wij later achter den naam van Tversteent
Herte de tooneelaanwijzing: ‘Heel ut’. Bij den aanvang van een volgend tooneel (vs.
958) staat achter den naam van het zinneken Ontrouwen Dienst de tooneelaanwijzing:
‘Keyct ut met den hooffde’.
Soms laten de tooneeldichters hunne zinnekens Fransch spreken, om hun daardoor
een glimp van potsierlijke voornaamheid te geven; dezelfde kunstgreep waarvan
reeds de dichter van den Reinaert zich had bediend. Soms ook moeten de zinnekens
dienst doen om te parodiëeren, wat de dichter afkeurenswaardig of belachelijk acht.
In het Amsterdamsche stuk van Pyramus en Thisbe hebben de beide gelieven een
minnelijk onderhoud gehad en zijn ten slotte met weerzin en

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

529
na vele adieu's gescheiden. De zinnekens nemen nu hun kans waar. Laten wij ‘dese
amoreusheyt gaan conterfeyten’, zegt de een; ‘nu, ik ben Piramus en gij Thisbe; hier
is een wimpeltje*) dat ik even zal vasthechten. Welaan, kent gij uw les?’ Daarna gaan
*)
zij de gesprekken en gebaren der twee minnenden nabootsen op platte en ruwe
sluiertje.
wijs, zeker tot vermaak van het grootste deel van het publiek.
In de verhouding tusschen de zinnekens of de duivels en het publiek heerschte een
gemeenzaamheid, die ons ook weer aan de zotten herinnert. Met verwaarloozing der
tooneel-illuzie betrekken de zinnekens het publiek soms in hun dialoog. Zoo zegt
een hunner in het spel van Sint Jans onthoofdinghe tot den ander: ‘houtet bedect //
of wy worden beghect van all deese schaere’; in het zinnespel Hue menich mensch
suect thuys van vreeden (ao. 1551) zegt een ‘neefken’:
Ick vraegher niet nae, maer 'tvolck mach meenen
Dat wy up hör beenen*), de hier mennichfuldich sijn.
*)

met hen spotten.

In het spel van Sint Trudo zegt de duivel Baalberith tot vrouw Jezabel: ‘soo belooff
ick u hier voer allen dees lien’; blijkbaar neemt hij de toeschouwers tot getuigen.
Wij vinden deze gemeenzaamheid tusschen acteurs en publiek trouwens niet alleen
in het kluchtig tusschenspel maar ook in de klucht. In de Cluyt van Hans Snapop
lezen wij de volgende tooneelaanwijzing: ‘Hans Snapop halff droncken staet op ende
spreeckt tegent volck’. De Cluijt van Lysgen en Jan Lichthart vangt aan met deze
woorden: ‘alle goeden avont, goe luy, ick moet u wadt vragen’. In EVERAERT'S Vigelie
(vs. 320) hooren wij het Wyf zeggen:
Ic hadde averecht gheseyt by uwen payse bycans,
Maer ic laet om al dit volc eerbaer.
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In het Esbatement van Jan Vleermuys eindelijk komt zekere Lys op, zeggende: ‘Siet
toch nae desen, wadt hier al volckx vergaert’ en zij laat daarop een schetsje van het
publiek volgen. Zóó was het reeds in de sotternieën der 14de eeuw, zóó zullen wij
het ook later bij BREERO aantreffen; de zestiend'eeuwsche ‘cluijt’ is hier schakel
tusschen middeneeuwen en nieuweren tijd.
Minder zekerheid hebben wij omtrent het voorkomen in dezen tijd van een vroeger
vermeld soort tooneelvertooning: de poppenkast. In een Nijmeegsch raadsbesluit
van 1580 leest men: ‘Een aventurer, het alde ende nieuwe testament met gewicht
figuerlick versoukende toe moghen spoelen*), is hem tselven nae der predicatie toe
*)
spelen.
moghen doen toegelaten’2). Men heeft vermoed, dat hier sprake is van een
marionetten-theater; het woord figuere, dat meermalen in den zin van tooch wordt
gebezigd, doet echter in verband met het woord gewicht eer denken aan beweegbare
tafereeltjes zooals men ze nog wel op oude klokken ziet.
Dat de poppenkast alleen in de 16de eeuw niet zou vertoond zijn is natuurlijk op
zich zelf uiterst onwaarschijnlijk, doch rechtstreeksche bewijzen voor hare
aanwezigheid in dien tijd schijnen te ontbreken.
Ruimer voorraad van gegevens staat ons ten dienste, nu wij gaan trachten een
voorstelling te geven van het literair leven in het door ons behandeld tijdvak3).

Eindnoten:
1) Vgl. de mededeeling van Dr. P.H. VAN MOERKERKEN over een dergelijk tooneel in De Nieuwe
Taalgids 1e Jaargang, 120-121.
2) VAN DEN BERGH, Nijm. Bijzonderheden bladz. 60.
3) Voor dit overzicht verwijs ik naar mijn werk over de 16de eeuw II, 368-379 en (voor de
Opvoering) I, 197-213; daar ook de noodige verwijzingen naar de aangehaalde werken.
Bovendien verwijs ik naar deze later verschenen publicaties: Over de Tooneelspelen van .....
Jacob Duym door K. POLL (Groningen 1898), De Roode Roos ..... door O. V.D. DAELE en F. V.
VEERDEGHEM (Bergen 1899); Leuvense Tekstuitgaven 2 en 3. (LAWET'S Gheestelick Meyspel
etc. en Hasseltse ‘historiael’ spelen). WORP'S artikelen over Een comedia ofte speel van Susanna
en Venator's Reden-vreucht in Tijdschr. v. N.T. en Lett. XX, 29 vlgg.
De waghene bij EVERAERT vermeld I, 214, 245; over de open of gesloten deur o.a. I, 43, 46,
80, 108, 173, 206; het bed I, 206-7; 114(?); I, 245 de ‘leere’; II, 545 (‘boven’). De prent van
BREUGHEL in de Bibl. Thysiana, Catal. p. 306.
Iemand die een afzonderlijk onderzoek naar de zestiend'eeuwsche mise-en-scène zou willen
instellen, zou misschien zijn voordeel kunnen doen met een artikel van Dr. WORP over het
tooneel der Engelsche Komedianten, zooals dat in 1597 was ingericht; vgl. Ned. Museum 1886,
I, 86 vlgg. Over het tooneel van het schooldrama te lezen het degelijk werk van P. EXPEDITUS
SCHMIDT O.F.M. Die Bühnenverhältnisse des deutschen Schuldramas (Berlin 1903). Was rabat
een naam voor het tooneel? (Vgl. LAWET'S Gheest. Meyspel p. 106). De formule ‘waer zytge?’
bij EVERAERT I, 171, 211; II, 271, 285. Een tooch ald. o.a. I, 74, 100, 127, 194; II, 341, 347-8.
Bij LAWET p. 49, 54. Liederen ook Leuv. Tekstuitg. no. 3, p. 27-8, 60, 80, 118, 121.
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Het Literair Leven.
(Schrijvers. Publiek. De critiek. Aanzien der kunst en schrijversroem).
De letterkundige gilden der Rethorykers naar den achtergrond, de individueele dichters
op den voorgrond - dat is wel een der voornaamste verschijnselen in het literair leven
dier dagen. Sommige dier individueele dichters blijven min of meer verbonden aan
de Rethoryckers, andere stellen zich scherp tegenover hen, maar allen vertoonen toch
- LUCAS DE HEERE het minst - een scherpgeteekende auteurs-persoonlijkheid.
Voor menigen geest die zich krachtig genoeg voelde om uit te vliegen en op eigen
wieken te drijven, werden de muren der Kamers met haar gereglementeerd
vereenigingsleven te eng; doch ‘vogelen van eender veren’ konden daarom wel
bijeenblijven. Naast de Kamers van Rethorycke zien wij in het laatst der 16de en den
aanvang der 17de eeuw op meer dan een plaats literaire clubjes ontstaan met een of
twee dichters van beteekenis als kern. Zulk een clubje had JAN VAN DER NOOT te
Antwerpen, zulk een VAN HOUT en VAN DER DOES te Leiden, SPIEGHEL en ROEMER
VISSCHER in Amsterdam, VAN MANDER te Haarlem. Bovendien waren er
vriendschappelijke betrekkingen tusschen die clubjes onderling. Het gezellig literair
verkeer, niet meer gebonden aan vaste dagen van samenkomst, kon zich hier vrijer
ontwikkelen; de omgang kon vertrouwelijker, de vriendschap inniger worden tusschen
de
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leden van zulk een kleinen kring dan mogelijk was tusschen de talrijke leden eener
Kamer.
Het levendigst schijnt dat literair verkeer te zijn geweest in Leiden en in
Amsterdam.
Welk een innige vriendschap JAN VAN HOUT en DOUZA verbond, hebben wij
vroeger gezien; doch ook anderen, geleerden en humanistische dichters, hadden deel
in dien vriendschappelijken omgang: LIPSIUS in de eerste plaats, BONAVENTURA
VULCANIUS (DE SMET) een Zuidnederlander als LIPSIUS, JANUS LERNUTIUS, VICTOR
GISELINUS en anderen die slechts tijdelijk te Leiden vertoefden. Uit hunne betrekkelijk
nog weinig bestudeerde Latijnsche poëzie zou men misschien een vrij duidelijk beeld
van hun onderlingen omgang kunnen samenstellen; hier kunnen slechts een paar
trekken van dat beeld worden aangegeven.
In een zijner gedichten noodigt DOUZA VAN HOUT uit bij hem te komen, zijne
vertalingen der Basia en andere verzen moet hij meebrengen; DOUZA wekt zijn vriend
op tot een overzetting der elegieën van JANUS SECUNDUS; telkens voelt hij behoefte
eenige Latijnsche verzen te richten ad Janum Hautenum suum. Ad Janum Hautenum
richt zich ook LIPSIUS, om zich te verontschuldigen tegenover zijn vriend, die hem
opgewekt heeft tot het dichten van Nederlandsche verzen. Op zijn verjaardag noodigt
hij DOUZA tot een ‘geniale epulum’, doch hij moet alle zorgen ter zijde zetten; ook
anderen zullen van de partij zijn:
Hautenus cum Fabro*) aderit, Lernutiadesque
Noster et huic socius (quam bene) Victor*) erit.

*)

Vulcanius.
Giselinus.

*)

Een ander maal richt hij een uitnoodiging tot GISELINUS die aldus aanvangt:
Si potes ad tenuem conviva accumbere mensam
Qualem Socratici mihi praescripsere libelli
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Uit dat laatste vers blijkt wel, dat het Symposium LIPSIUS hier voor den geest zweefde.
Een ander vers waarmede een uitnoodiging tot DOUZA aanvangt:
Ante meum quodcumque dolet prius exue limen

is een navolging van een vers van JUVENALIS, dat aangehaald wordt o.a. in het
Convivium Profanum van ERASMUS; behalve dit en andere dergelijke tafelgesprekken,
schreef ERASMUS ook een Convivium Poëticum. Zoo blijkt hier dus wel duidelijk,
hoe de Oudheid invloed oefende tot zelfs op de vormen van het vriendschappelijk
verkeer tusschen letterkundigen. Die invloed zou werkzaam blijven. Of zou er geen
verband zijn tusschen den ‘poëetsche maeltijdt’, waartoe HOOFT later zijne vrienden
zal noodigen en de ‘coena poëtica’, de ‘coena dulcibus ebriosa nugis’ welker blijde
heugenissen LIPSIUS voor zijne ‘sodales’ in Latijnsche verzen omzet?
Hoe bevriend VAN DER DOES, VAN HOUT en LIPSIUS met SPIEGHEL waren, hebben
wij vroeger gezien; zijnerzijds wijdt SPIEGHEL een paar verzen van zijn Hertspieghel
(IV, 114) aan het ‘vrienden-choor’ te Leiden. COORNHERT en VAN HOUT waren door
hechte banden van geestesgemeenschap verbonden. ROEMER VISSCHER'S naam komt
voor in VAN HOUT'S Vrundtbouc. In Amsterdam vormde zich een letterkundige kring
om VISSCHER en SPIEGHEL, waartoe behalve jongeren als HOOFT, VONDEL en
BREERO, ook de secretaris der stad GEDEON FALLET, Italiaan van afkomst, behoorden.
Aan dien FALLET, ‘mijnen jonstighen Heer en goeden vriendt’, droeg CAREL VAN
MANDER zijne Utlegghingh op den Metamorphosis op; een bewijs, dat ook tusschen
hen een vriendschappelijke betrekking moet hebben bestaan. Een, trouwens gebrekkig,
sonnet van VAN MANDER Aen den Lauwer-weerden
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H. Lauwerssen Spieghel tot Leyden, vinden wij in den bundel Den Nederduytschen
Helicon.
VAN MANDER zelf was op zijn beurt het middelpunt van een kring van
letterkundigen, die deels te Haarlem, deels te Leiden, deels te Amsterdam gevestigd
waren. Omtrent hun onderling verkeer is ons weinig bekend; doch hunne literaire
physionomie wordt goeddeels zichtbaar uit een door hen samengestelden bundel
poëzie en proza, die onder den titel Nederduytschen Helicon in 1610 het licht zag,
al dagteekenen zeker de meeste stukken uit de laatste jaren der 16de, andere uit de
eerste der 17de eeuw. VAN MANDER had dezen bundel op touw gezet; na zijn dood
had de Haarlemmer JACOB VAN DER SCHUERE, evenals VAN MANDER
Zuidnederlander van afkomst, hem persklaar gemaakt. Geeft deze bundel - enkele
stukken van VAN MANDER en een paar anderen uitgezonderd - ook meer rijmelarij
dan poëzie, voor de literaire karakteristiek van den tijd is hij niet zonder gewicht,
daar wij eenige voorname trekken van dien tijd hier vereenigd vinden.
Dat de uitgever PASSCHIER VAN WESTBUSCH den bundel aan SIMON STEVIN
opdroeg, vond zijn reden in STEVIN'S streven naar zuiverheid van taal, dat ook bij
de samenstellers van dezen bundel wordt aangetroffen. Onder die samenstellers
vinden wij Noordnederlanders als den dichter-schilder CORNELIS KETEL van Gouda,
de Leidenaars VAN DER DOES en ORLERS, den Zeeuw ABRAHAM VAN DER MYL;
maar ook Zuidnederlanders in het Noorden gevestigd als de Leidenaars DUYM,
CELOSSE, BEHEYT, HEYNSIUS en anderen. Oud en nieuw staan op menige plaats
naast elkander. Nergens ziet men dat duidelijker dan in een Vreught-eyndigh Spel
over het misbruik der Rethorycke: eenerzijds zijn het ‘oudt gebruyck’ en de
voorschriften van DE CASTELEYN hier in eere, anderzijds vinden wij aanprijzingen
van de nieuwe poëzie. Tot die nieuwe poëzie behooren
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ook vertalingen van PETRARCA, MAROT, RONSARD, DU BELLAY en DESPORTES;
eenige natuurbeschrijvingen vertoonen den geest der Renaissance. Uit een opsomming
van dichters in het Vreught-eyndigh Spel, waar laat-middeleeuwsche en
Renaissance-dichters in bonte afwisseling dooreendwarrelen, moet men wel opmaken
dat althans de dichter van dat spel het verschil tusschen oud en nieuw niet levendig
besefte. Het onderwerp van vele dezer stukken - ook dat is een teeken des tijds - is
de kunst, in 't bijzonder de dichtkunst.
Ja, ook vroeger had men over het wezen der dichtkunst nagedacht en gepoogd de
practijk der poëzie op hooger peil te brengen door hare theorie te bestudeeren.
Gezwegen van DE CASTELEYN'S wetboek, had immers JAN VAN MUSSEM in 1553
een uit het Latijn vertaald werkje over Rhetorica uitgegeven. Doch blijkbaar had het
niet veel indruk gemaakt. Waarom anders betoogt in 1566 de bewerker van eenige
nieuwlatijnsche emblemata, dat ‘niemant in onse tale van de const van welspreken
(welcke soo wel in Prose als in Rijme ghelegen is) met sekere wetten ende reghels
ghescreven en heeft’?
In het laatste vijftiental jaren der 16de eeuw trachtten eenige auteurs in dat ook
door hen gevoeld gemis te voorzien.
VAN DER NOOT heeft - zijn vriend en bewonderaar ACKERMANS verzekert het ons
- vóór 1585 eene ‘Kunste der Poeteryen’ samengesteld, die echter niet tot ons is
gekomen. In de voorrede van het Schilder-boeck en die der vertaling van Bucolica
en Georgica had VAN MANDER, zooals wij weten, eenige zijner denkbeelden over
poëzie en de techniek der nieuwe maat ten beste gegeven: hij had gewaarschuwd
tegen ‘'t oude manck gebruyck’, tegen de ouderwetsche ‘sluyt-reghels’, de
kleingeestige vrees voor ‘redijten’ bestreden, zijne opvatting van de nieuwe maat,
van goede en slechte jamben met voorbeelden toegelicht. Onder de Noordnederlanders
was het vooral de

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

537
Amsterdamsche Kamer De Eglantier die zich in dezen verdienstelijk maakte. In de
door hen uitgegeven Twe-spraack van de Nederduitsche Letterkunst (1584) vestigden
zij er de aandacht op, dat men in Nederland tot dusver liederen in zekeren rhythmus
gedicht, doch van metrische verzen eigenlijk geen begrip had gehad. Drie jaar later
deden zij eene Rederijck-kunst in Rijm opt kortst vervat het licht zien. Onder
‘rederijck-kunst’ werd hier nog naar ouderwetschen trant de ‘welsprekentheyd’
verstaan, de kunst van zich mondeling en schriftelijk in de moedertaal uit te drukken.
Over die kunst was hier ‘opt kortst al by een ghestelt’, wat zij konden vinden in
CICERO'S werk De Inventione, waarschijnlijk ook in een ander leerboek dat op naam
van den rhetor CORNIFICIUS staat: wat men bedoelt met stof, met thesis en hypothesis,
hoe men die stof moet indeelen en bewerken, waarin de onderscheidene rhetorische
figuren bestaan.
Van den geest der nieuwe poëzie is hier niet veel te bespeuren. Verklaarde
voorstanders der nieuwe poëzie zouden zeker ook eer HORATIUS' epistel De arte
poëtica als voorbeeld en richtsnoer hebben gekozen dan CICERO'S werk. De
samenstellers van dit geschrift wilden dan ook, in den geest van SPIEGHEL, het oude
niet vervangen door het nieuwe, doch het oude wijzigend verbeteren: ‘vervormen’
niet ‘ontmaken’. De Kamers van Rethorica waren ‘in eenigh verval’ gekomen; nu
moest men ze weer maken tot wat zij vroeger waren geweest: ‘ghemeene land-taals
scholen voer allen bejaarden kunst-lievenden menschen tot oeffening van alle
vermakelijcke ende land-nutte wetenschap.’ Langs dien weg zou men ze lang in het
leven kunnen houden.
Ook deze Rederijck-kunst kon natuurlijk geen dichters vormen, evenmin als de
Wellevens-kunste goede menschen of het Schilder-boeck schilders. Doch allicht kan
door de lezing en
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bestudeering van dit werkje de belangstelling van het publiek in poëzie eenigszins
zijn verhoogd, de smaak eenigszins zijn ontwikkeld. Van dat publiek moeten wij nu
trachten eenige voorstelling te geven.
Het wijken der Rethoryckers voor de individueele dichters houdt verband met een
verschuiving onder het publiek: de hoorders meer naar den achtergrond, de lezers
meer op den voorgrond.
De tooneelwerken der Rethoryckers richtten zich in de eerste plaats tot toehoorders
en toeschouwers. Hunne liederen en refereinen waren in de eerste plaats bestemd te
worden voorgedragen: op landjuweelen en haagspelen, in vroolijke gezelschappen,
in de taveerne; ook bij een ‘triumphelijcke Incomst’ als die van Aartshertog Matthias
te Antwerpen in 1579 hoorde men ‘refereynen, baladen ende rondeelen pronuncieren’.
Daarentegen waren Biënkorf, Wellevenskunst, Schilder-boeck natuurlijk voor lezers
bestemd; zoo ook VAN DER NOOT'S Olympias en zijn Théâtre, VAN MANDER'S
Bucolica en Georgica, zijn Olijf-Bergh, COORNHERT'S meeste prozageschriften, het
werk van DOUZA en andere humanistische dichters. MARNIX' Psalmvertaling werd
niet in gebruik genomen.
Er zijn enkele feiten die deze tegenstelling in haar omvang beperken, doch haar
wezen niet raken. Na de Landjuweelen van 1539 en 1561 zijn de daar vertoonde
spelen en voorgedragen refreinen en liederen uitgegeven. Sommige rethoryckers
hebben wel liederen en refereinen doen drukken, wanneer zij daarmede een bepaalde
bedoeling hadden: het troosten of opwekken van geloofsgenooten, het aanvuren of
bemoedigen van medestanders. Anderzijds is er wel werk van de individueele dichters
te noemen, dat althans ter voordracht bestemd of geschikt was: de poëzie van ROEMER
VISSCHER, de Nieuw-
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jaarsliederen van SPIEGHEL, COORNHERT'S Liedboeck, JAN VAN HOUT'S Ode ter
verwelkoming van Prins Maurits, VAN MANDER'S stichtelijke liederen.
Wat overigens het uitgeven van bovengenoemde rethoryckers-werken betreft, zie
men niet voorbij, dat deze niet door één persoon, maar door verscheidene corporaties
waren voortgebracht. Eigen werk door de drukkunst tot gemeen goed maken - daartoe
kwam een rethorycker van den ouden stempel uit zich zelf niet licht. JAN CAUWEEL,
de uitgever van DE CASTELEYN'S Const van rethorica getuigt in 1555 dat de meeste
‘poëten ofte rhetoriciennen van hedensdaeghs’ het laten ‘prenten’ van letterkundige
werken afkeuren; ‘dat meer es, zij verachten ooc ende versmaden alzulcken Poëet,
die zine waercken in prente laet commen, specialicken binnen zinen levenden tide,
taxerende hem van Ambitien ende glorysoukene’.
Een enkele (JAN VAN DEN DALE, CORNELIS VAN GHISTELE) mocht zich om dat
voorwendsel niet bekommeren - CASTELEYN zelf van wiens talrijke werken slechts
weinige gedrukt zijn, levert een deugdelijk bewijs voor de juistheid van CAUWEEL'S
voorstelling. Wanneer CAUWEEL zijne medebroeders in Rethorica dan opwekt, hun
werk onbeschroomd in het licht te geven en hen daarbij herinnert aan het voorbeeld
o.a. van RONSARD en DU BELLAY, dan blijkt wel dat de geest der Renaissance ten
minste eenigermate vaardig over hem was geworden. Blijkbaar met het oog op deze,
ook door CAUWEEL gelaakte, beschouwing, roept VAN MANDER in een sonnet vóór
zijne vertaling van Bucolica en Georgica zijnen kunstbroeders toe: ‘geeft vertalingen
van oude dichters uit, vrij bin(nen) u leven’.
Wij hebben vroeger gezien, dat DE HEERE en VAN DER NOOT dien schroom voor
het laten drukken van eigen werk reeds vóór VAN MANDER'S opwekking overwonnen
hadden;
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dat MARNIX en COORNHERT hunne werken uitgaven, zij het ook om daarmede invloed
te oefenen op den gang van zaken; dat JAN VAN HOUT een uitgave zijner poëzie heeft
beraamd; dat DOUZA voor en na zijne Latijnsche verzen in bundels het licht deed
zien. SPIEGHEL en ROEMER VISSCHER toonen zich ook hier conservatief: de laatste
liet zijne Brabbeling eerst drukken, nadat er te Leiden buiten hem om een slordige
uitgaaf van was verschenen; de uitgave der Sinnepoppen zal hij geoorloofd hebben
geacht om de didactische strekking; van SPIEGHEL'S werk zijn ons geene uitgaven
tijdens zijn leven bekend.
De verschuiving onder het publiek van hoorders en lezers geschiedde natuurlijk
langzamerhand en onder den invloed der tijdsomstandigheden. Hoe heeft de
Hervorming ons volk aan het lezen gebracht! Men denke slechts aan de talrijke
uitgaven van den bijbel, de Souterliedekens en andere Psalmberijmingen, de
martelaarsliederen, aan de elf uitgaven van Het Offer des Heeren, aan tal van andere
hierboven vermelde geschriften. Hoeveel lezers moeten ook de strijdpoëzie der
Geuzen en hunner tegenstanders hebben gevonden. Dat de Renaissance het zelflezen
bevorderde, zal wel geen betoog behoeven.
Met het aantal der lezers nam ook hunne verscheidenheid toe. Het verschil van
hun gehalte werd bepaald door hun verschil van stand en ontwikkeling. Wie deel
had aan de klassieke wetenschap en kunst, aan de uitheemsche Renaissancekunst,
ging zich verheven voelen boven hen die daarvan verstoken waren. De minachting
der humanisten en Renaissancedichters voor het ‘profanum vulgus’, die wij reeds
bij VAN DER NOOT opmerkten, spreekt zich eerst recht duidelijk uit bij monde van
JAN VAN HOUT, al geldt diens minachting alleen het oordeel der menigte over kunst.
Zijn vroegere vermelde rede tot zeker academisch gezelschap te Leiden vangt aan
met
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deze ontboezeming: ‘Ic en can mi niet genouch verwonderen de slechticheit*) of veel
*)
eer de botticheyt van zodane menschen, die zeggen ende beweren willen hare
naïeveteit.
geschriften goet, prijslic ende geduyrich te wezen, om dat die de meeste menichte
bevallicken ende angenaem zijn ende dat die van hem gelooft ende geprezen werden.
Hij laat dan eenige verhalen der Oudheid volgen, waaruit moet blijken, dat het oordeel
over kunst niet in de eerste plaats aan het groote publiek toekomt.
Lang niet zoo scherp als JAN VAN HOUT, maar toch eenigszins in zijn geest uit
zich in 1591 de schrijver der Amsterdamsche spelen van die wercken der
Bermherticheyd, die overigens nog een rethorycker van den ouden stempel is. Deze
tooneeldichter wilde het publiek duidelijk maken, dat de meerderheid - hier Den
meesten hoop genoemd - een slechten smaak heeft. “Wat gaat gij hier vertoonen?”
vraagt Den meesten hoop aan den Factor. - “Een geestelijke leering”, antwoordt deze.
- “Maer zeg”, klinkt het terug, “salder Bertel niet zijn, die van dorst plach te drogen?”
Komen er geen zinnekens ten tooneele, die ieder een veeg uit de pan geven? Als er
niet te lachen valt, geef ik geen duit om het spel’. Hoe Den meesten hoop lacht, blijkt
uit zijn betuiging: ‘daer lach ick omme, dat ic van achteren splijte’.
Ook in de letterkundige ontwikkeling der groote menigte zal langzamerhand
wijziging en verandering komen, naarmate de uiterlijke en innerlijke beschaving
toeneemt, de smaak zich verfijnt, liefde voor literatuur en tooneel zich gaat paren
aan juistheid van blik en scherpte van oordeel. Dat de belangstelling voor literaire
kunst in het laatst der 16de eeuw was toegenomen, mag men vermoeden ook uit het
feit, dat de Rotterdamsche Kamer De Blauwe Acoleyen in 1599 op een door haar
uitgeschreven referein-wedstrijd niet alleen erkende Kamers maar ook
‘constliefhebbers’ noodigde, al keurden
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sommigen dat af. Misschien besefte het Bestuur der Acoleyen, dat men de liefhebbers
der kunst ook buiten de Kamers vond. De alba amicorum blijven niet beperkt tot
dichters en geleerden. Wij kennen er een van het jaar 1587, dat toebehoord heeft aan
een Amsterdamsch meisje van deftigen huize, ELIZABETH BUYCK; dat album heeft
de spreuk ‘Ainsy Dieu Plaist’ tot motto en bevat Fransche en Nederlandsche liederen,
sonnetten, naamverzen, waterverfteekeningen, rebussen enz. Een ander uit het laatst
der 16de eeuw schijnt het eigendom van den Overijselschen edelman ADOLF VAN
BESTEN te zijn geweest; men vindt er de namen, spreuken en ridderwapens van
onderscheidene bekende Overijselsche geslachten: HAERSOLTE, VAN DEDEM, VAN
VOORST, DE VOS VAN STEENWIJK; vele hier voorkomende liederen en spreuken zijn
in het Duitsch of Fransch geschreven, enkele in het Italiaansch; de verzameling telt
naast wereldlijke ook vrij wat geestelijke liederen en gedichten, de laatste meerendeels
door vrouwen of jonkvrouwen geschreven.
Hoe de omvang der boekerijen toenam, hebben wij vroeger vermeld. Boeken
worden ook handelsartikelen. De boekverzameling van den in 1552 te Amsterdam
overleden pater van het Sint-Ursulenconvent, Mr. JACOB JOOSTEN, brengt bij verkoop
ruim ƒ145. - op; geen geringe som voor wie let op het verschil in geldswaarde tusschen
toen en nu en vooral op de lage prijzen (stuivers en stooters) waarvoor allerlei soort
van boeken toentertijd te koop waren. In 1596 wordt de boekerij van BUCHELL'S
stiefvader JOHANNES RUYSCH voor ƒ700. - verkocht1). In de 16de eeuw wemelt het
in deze landen reeds van boekhandelaars, ook wel ‘bouckprenters’ of ‘bouckbinders’
genoemd. In Antwerpen vooral waar in den aanvang der eeuw GODFRIED BAC,
ECKERT VAN HOMBERCH, WILLEM VORSTERMAN, ROELAND VAN DEN DORP en
anderen werkten; waar gedurende de tweede helft der eeuw CHRISTOFFEL PLANTIJN
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een drukkerij bestuurde, die weldra de beroemdste van geheel Europa was. Naast
PLANTIJN en zijne opvolgers staan beroemde boekhandelaars als de VAN
WAESBERGHE'S, in het laatst der eeuw en den aanvang der volgende de ELZEVIER'S,
een andere naam van Europeesche vermaardheid. Tal van Antwerpsche drukkers
vestigen zich in den vreemde; Engelsche boeken worden hier gedrukt. In Amsterdam,
nog verre van een groote stad, vinden wij boekdrukkers bij dozijnen: PIETER TIBOUT,
DOEN PIETERSZ., JAN SYVERSZOON DE KREUPELE, WILLEM CORVER, JAN EWOUTSZ.,
WILLEM JACOBSZ., JAN HARMENSZ. MULLER en tal van anderen die hun bedrijf
uitoefenen in De Vier Heemskinderen, Engelenburg, De vette Henne, De vergulde
Passer, de Bijbel, Int gulden Schrijfboeck, Int gulden Missael, al staan zij bovendien
ook wel met een ‘craeme’ op den Dam of elders.
De broodnijd gaat zich reeds vertoonen. Zoodra de Gereformeerde boekhandelaars
te Dordrecht vernemen, dat een Antwerpsch collega een nieuwe psalmberijming wil
uitgeven (die van MARNIX), trachten zij daar een stokje voor te steken door
tusschenkomst van hun Kerkeraad; zij zijn namelijk bang, dat zij met alle exemplaren
van DATHEEN'S werk zullen blijven zitten. Welk een belangwekkend, maar te vluchtig,
kijkje in de ontwikkeling van den boekhandel geven ons de weinige bladen uit een
koopmansboek van JAN SYVERSZOON (SEVERSEN), toen te Leiden gevestigd. Deze
boekhandelaar is waarlijk niet de eenige, dien wij nu hier dan daar gevestigd zien.
Het reizen en trekken der boekhandelaars hield ongetwijfeld verband met hunne
sympathie voor de nieuwe leer. Om die nieuwe leer waren de VAN WAESBERGHE'S
naar het Noorden gevlucht. PLANTIJN, de Roomsch-Katholieke archi-typographus
‘die het volle vertrouwen van koning en paus genoot’, was in 't geheim aanhanger
van een kleine secte der hervormingsgezinden.
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Menig boekhandelaar werd aangeklaagd, aan de kaak gesteld, gestraft met het verbod
zijn beroep uit te oefenen, geworgd of verbrand.
Wij zagen vroeger HERMAN SCHINKEL, den geleerden boekhandelaar van Delft,
als belijder der nieuwe leer ter dood veroordeeld, ter strafplaats gaan, terwijl hij over
een bedorven versregel uit SENECA'S Octavia sprak. Mannen als SCHINKEL, de weergâ
van DIRK MARTENS te Leuven, als PLANTIJN, de VAN WAESBERGHE'S, ELZEVIERS
en zoo menig ander, stonden ongetwijfeld hoog genoeg om te dienen als middelaars
tusschen auteurs en publiek.
Hoe stond het met die andere middelaars: de critici?
Van critici in den hedendaagschen zin des woords is natuurlijk nog geen sprake,
maar wij zien toch dat de literaire critiek zich gaat ontwikkelen.
Opmerkelijk is in dit opzicht het spel van Apollo en Pan, gedicht door WILLEM
VAN HAECHT en vertoond door de kamer der Violieren vóór den aanvang van het
Landjuweel te Antwerpen. Door dat stuk immers wilde VAN HAECHT de
scheidsrechters op het hart drukken billijk te zijn in hun oordeel; zij mochten zich
spiegelen aan het voorbeeld van koning Midas, die ezelsooren kreeg.
Overigens was de critiek sterker in het loven dan in het laken. De Renaissance
had den luister van den dichternaam verhoogd, de roemzucht aangewakkerd,
dichterkroningen en dichterkransen in zwang gebracht. Wie den wijn der nieuwe
poëzie dronk, dien steeg hij naar het hoofd, zoodat de sterkste loftuitingen niet sterk
genoeg meer waren. LUCAS DE HEERE en ‘d'excellente ROSEANE, Poëtersse,
residerende te Dendermonde’, overstelpen elkaar met betuigingen van bewondering.
JAN VAN DER NOOT wordt verheerlijkt in het Grieksch, het Spaansch, het Italiaansch,
het Fransch en het Nederlandsch.
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Een zijner bewonderaars is in verrukking over het ‘ongrondelyck verstant’, den
‘schoonen styl, de wonderlijcke experiencie en den hemelschen gheest’ van Jonker
JAN. Anderen vergelijken hem bij HOMERUS, VIRGILIUS, MAROT en RONSARD. Ook
VAN MANDER wordt overladen met lof; de namen der grootste kunstenaars zijn
noodig om een voorstelling te geven van zijne grootheid. De Noordnederlanders
waren misschien wat minder uitbundig dan hunne broeders uit het Zuiden; doch zelfs
JAN VAN DER DOES, trouwens verwend door het pompeus Latijn, ontsnapt niet aan
de mode, wanneer hij de verdiensten van DANIËL HEYNS uitmeet. HEYNS,
Zuidnederlander van afkomst, weet hem bescheid te doen: het blijkt nu dat PHOEBUS
eigenlijk niet te Delos, maar in Noordwijk geboren is.
Echter werd er niet enkel geloofd; de ‘niders’ der middeleeuwen waren niet
uitgestorven. Sommigen beweerden dat VAN DER NOOT te ‘misterialyck’ schreef;
anti-puristen dat hij te stout was in het maken van nieuwe woorden: constant was
immers beter Brabantsch dan standvastig en plaisant beter dan behagelijk? Anderen
beweerden, dat men alleen in het Grieksch en Latijn kunstige en geleerde werken
kon dichten. De Leidsche uitgevers van ROEMER VISSCHER'S Brabbeling voorzagen
veel critiek op dat werk: ‘d' een sal dit, d' ander dat schorten, alle sullen sy gh(e)noech
weeten te schimpen, ende, soo veel in haer is, berispen: haer beroepende op de maet,
ende Fransche snee, op de syllaben, off die lanck of cort sijn ende dierghelijcke
neuswysicheyt meer’. Blijkbaar beseffen de uitgevers wel, dat ROEMER'S werk in
menig opzicht niet meer kan voldoen aan de eischen, die het publiek door de nieuwe
poëzie was gaan stellen.
Let men op het nagenoeg ontbreken van critische uitingen in de 15de eeuw, dan
mag men hier van ontwikkeling spreken. Op zich zelf beschouwd echter heeft de
literaire critiek van dezen tijd weinig te beteekenen. Dat kon ook niet anders: de
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gemoederen waren te zeer vervuld van grooter dingen; de literaire critiek werd
overheerscht door de staatkundige en theologische polemiek. Staaltjes van
theologische polemiek vinden wij overvloedig in COORNHERT'S werken; ook bij
MARNIX en zijne bestrijders. Behalve den vroeger genoemden DONCANUS, vinden
wij onder die bestrijders den Kortrijkschen pastoor JAN COENS die in 1598 eene
Confutatie oft Wederlegginghe van den Biëncorff gaf en een Jezuïet JAN DAVID,
eveneens van Kortrijk, die twee jaar later tegenover het werk van MARNIX een
Christelijcken Bie-corf stelde. Beide geschriften hebben meer belang voor den
onderzoeker onzer kerkgeschiedenis dan voor den geschiedschrijver onzer literaire
critiek.
Letterkundige schoonheid of waarde onderscheiden in een geschrift, met welks
inhoud of strekking men niet instemde - dat was meer dan verreweg de meesten van
dien tijd vermochten. Slechts een enkel voorbeeld van zulke onbevooroordeelde
critiek is ons bekend. HOOFT vertelt, dat WOUTER VERHEE een brief van Koning
Filips overschreef ‘uit zinlykheit, om de konst van den styl, want van 't werk had hy
een afkeer’2). Het is opmerkelijk, dat wij dit vermogen tot literaire waardeering
aantreffen juist bij een vriend van COORNHERT, bij een Neutralist, afkeerig van
onverdraagzaamheid en ketterjacht. Die onbevangen zin voor literaire schoonheid
moest onder ons volk algemeener worden, zou de literaire critiek zich kunnen
ontwikkelen.
Dezelfde krachten die wij aan het werk hebben gezien in de wording van het
Noordnederlandsch volk, zijn werkzaam ook in het literair leven.
Door de Hervorming en den strijd met Spanje werd de literatuur een macht in den
staat, waarmede de Regeering rekening moest houden, di ezij door de censuur - doch
te vergeefs - trachtte te bedwingen en te onderdrukken. De Renais-

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

547
sance en de omgang met vreemde volken brachten de literatuur tot hooger
ontwikkeling en openden tevens de oogen van ons volk voor de beteekenis der literaire
kunst. Het duidelijkst zien wij dat bij de individueele dichters. VAN DER NOOT'S
hooge opvatting van de roeping en de macht der dichters, hebben wij leeren kennen.
Voor VAN MANDER, den ernstigen Mennoniet, is de ‘nieuwe maat’ toch een zaak
van gewicht. In den Nederduytschen Helicon wordt telkens over de dichtkunst, haar
wezen en haar streven, gesproken; de Nederlandsche dichters van vroeger en later
tijd worden - weliswaar zonder veel oordeel des onderscheids - opgesomd. Zelfs de
strenge SPIEGHEL geeft in zijn voornaamste werk (IV, 85 vlgg.) een overzicht van
de geschiedenis der poëzie. Opmerkelijk is ook, welk een moeite de Vlaming
MAERTEN BEHEYT, die tot VAN MANDER'S kring behoorde, zich geeft, om zijn
tijdgenooten de beteekenis van JAN VAN HOUT duidelijk te maken. In een Refereyn
opt Maetvinden dat in een bundel van 1632 voorkomt, al moet het wel van veel
vroeger tijd zijn, lezen wij o.a.:
Twert dan een fijnder Geest diet fransche bootste naer,
Ut Petrarch uyt Ronsard ryst yemants duyts verbreyden;
Mijn antwoort sy gehoort en dan 't bewijsen klaer:
Neerduytsch maetklanckx voorbeelt sproot uyt van Hout in Leyden.

Hij gaat dan het ‘vrijdicht’ der ouderwetsche rethoryckers na, noemt VAN DEN DALE,
DE CASTELEYN en anderen; VAN DER NOOT en HOUWAERT worden door hem op
één lijn gesteld, MARNIX en VAN HOUT tegenover hen. VAN HOUT'S verzen ‘op 't
Vierschaers deur’ worden vermeld en gekarakterizeerd:
T'is licht om lesen sacht, dan niet soo stracx herkout,
Tensy met scherp opmerck tot hert en zins vermeyden.
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Daarop wordt gesproken over jongere dichters als DE HUBERT, HEYNS, CATS,
HUYGENS en anderen, doch het ‘Prince’ weer aan VAN HOUT gewijd en zijne poëzie
‘int Leyds beschrijvens Boeck’.
Zoo bleven de roem der auteurs en de luister der kunst, uit dezelfde bron
voortkomend, met elkander in wisselwerking. VAN MANDER moge de jonge schilders
gewaarschuwd hebben tegen de ‘Rhetorica, soet van treken’, omdat de schoorsteen
er niet van kon rooken - het was geen minachting der poëzie die hem dien raad deed
geven, maar vaderlijke bezorgdheid voor versnippering van krachten in aankomende
schilders.
Geen minachting maar hooge achting voor de poëzie merken wij op in menige
uiting van dien tijd. De overtuiging wint veld, dat het vaderland evenzeer gediend
wordt door een schrijver als door iemand die zich in het openbare leven beweegt;
‘non minus in libris et literis, quam in curia et foro Rempublicam tractari posse’,
schreef DOUZA aan JAN VAN HOUT. ‘T'en is geen minder deugt’, aldus liet VAN DER
NOOT'S kampioen ACKERMANS zich hooren in zijne Apologie, ‘het Vaderlant te
vereeren ende syns moeders sprake te ver-ryken, te ver-ciren ende van alle barbare,
grove ende onaerdige redenen ende woorden te reynigen, dan het is met den sweerde
de palen des Vader-lants te vermeerderen ende de boosdoenders daer ut te verdryven’.
In de Refereinen die in 1581 binnen Delft ‘ghepronunchieert’ werden, lezen wij:
‘Want 't is slandts gheluck, dat aen een goet Poet raecken can’.
De stijgende achting voor de dichtkunst gaat zich vertoonen ook in den naam,
waarmede men haar liefst noemde. De naam Rhetorica voldoet de menschen niet
langer: zij herinnert te zeer aan de vroegere poëzie, waarop men nu gaat neêrzien.
In de Opdracht van Der Reden-ryckers stichtighe tsamenkomste die te Schiedam in
1603 plaats had, lezen wij o.a.: ‘dat de
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loflijcke ende const-rijcke Poësis, t'onrecht van vele Rhetorica ghenaemt, waerdich
is van alle menschen in goede achtinghe gehouden te worden.’ In de Opdracht van
een dergelijken bundel, die vier jaar vroeger het licht had gezien, vinden wij de
volgende bespiegeling: ‘Nu en is (Edel. Heeren) dese loflikke redenrijcke const by
ons niet anders dan een Nederlantse Poësy, waerdoor de Menschen met stichtelicke
cierlicke redenen (in welcx plaetse wy nu rijmende woorden ghebruycken) ende
levendige Exempelen totter duecht gestuert ende geleyt, jae dickwils met buertighe
ende belachelicke Esbatementen beter als met ernstige vermaninge tot een Borgerlick
leven ghevordert werden’.
‘Totter deucht gestuert’ en ‘tot een Borgerlick leven ghevordert werden’ - dat was
volgens dezen rederijker het doel der poëzie. In die opvatting stond hij waarlijk niet
alleen. Zonderen wij VAN DER NOOT (ook DOUZA)? uit, dan vinden wij die opvatting,
hoe dan ook gewijzigd, bij de voorname auteurs van dezen tijd terug. Betuigt zelfs
JAN VAN HOUT op lateren leeftijd niet zijn spijt over de poëzie zijner jeugd? En die
spijt kan bezwaarlijk zijne psalmen en overige ‘christelicke of geestelicke poëzien’
gegolden hebben.
Alleen doctrinarisme en onkunde van de geschiedenis der literaire critiek kunnen
beweren, dat het voortbrengen van echte of goede poëzie onmogelijk is bij zulk een
opvatting van haar wezen en haar bestemming. Desniettemin is het opmerkelijk, deze
opvatting als de algemeen heerschende aan te treffen bij den aanvang van een nieuw
tijdperk in de geschiedenis onzer literatuur.
Bij den aanvang van dat nieuwe tijdperk zullen wij ten slotte een oogenblik
stilstaan, om een blik te werpen op den weg die nu achter ons ligt3).

Eindnoten:
1) BUCHELL, Diarium, p. 411.
2) Ned. Hist. bladz. 831.
3) Over het verkeer tusschen de Leidsche letterkundigen de mededeelingen van Dr. J. PRINSEN in
Tijdschr. v. N.T. en L. XXIII, 193 vlgg. Het overige ontleende ik aan Iusti Lipsi Musae Errantes
(Antverpiae 1610); vgl. o.a. p. 15, 29, 44, 75 (Ad Sodales. De coena Poëtica). Op den
Nederduytschen Helicon vestigde ik indertijd de aandacht in mijn werk over de 16de eeuw II,
265-69; later kwam een uitvoerig stuk van Prof. TE WINKEL in Tijdschr. v. N.T. en L. XVIII,
241 vlgg.; vgl. voorts nog Dr. JACOBSEN in zijn Carel van Mander p. 214 vlgg. Ter aanvulling
van TE WINKEL'S mededeelingen wijs ik op de gedichten van ABRAHAM VAN DER MYL, die in
een bundeltje der Bibl. Thysiana verzameld zijn: Den Slach van Lepanten (Middelburg ao.
1593); het voornaamste gedicht, dat zijn titel aan het bundeltje gaf, is een vertaling van een
gedicht van Jacob VI, koning van Schotland. Over de theorie der poëzie vgl. mijn werk over
de 16de eeuw II, 226-235 en voorts het Register van dat werk. JAN VAN HOUT over het groote
publiek vgl. Tijdschr. XXII, 219 vlgg. Over de alba amicorum mijn Lied in de Midd. p. 654 en
Oud-Holland Jaarg. 1887 mijn artikel Een Overijselsch alb. amic. der 16de eeuw. Over de
bibliotheek van Prins Maurits (ao. 1608) vgl. Oud-Holland XV, 11 volgg.) klassieken, wiskunde,
geographie, cosmographie, versterkingskunst enz.; bijna geen Nederlandsche letterkundige
werken; ZACHARIUS HEINS' Speelen van Haarlem vormt een uitzondering met misschien nog
een paar andere werken.
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Over den boekhandel der 16de eeuw (waar is één goed of ook maar nuttig overzicht dier stof?)
vgl. men: VAN DER MEULEN'S Boekhandel en Bibliographie II; Oud-Holland Jaargang 1884,
68 vlgg. en 170 vlgg.; verscheidene artikelen in de Bibliogr. Adversaria o.a. IV, 65 vlgg. (over
JAN SEVERSOEN te Leiden) en IV, 286 (Antw. drukkers in den vreemde).
Over PLANTIJN o.a. artikel van MAX ROOSES in De Gids van Aug. 1896; ROOSES schreef ook
een groot werk over PLANTIJN.
Over de Dordtsche boekhandelaars en hunne uitgaaf van DATHEEN'S Psalmvertaling: Archief
voor Ned. Kerkgesch. I, 129 vlgg.
Over literaire critiek mijn werk over de 16de eeuw II, 67, 244-5, 259-261, 365 noot 1.
De bedoelde bundel van 1632 met het gedicht van M. BEHEYT heet: Het Leydsch Vlaemsch
Orangien Lely-hof (Leyden ao. 1632). De andere bundel, aan het slot van dit overzicht vermeld:
Der Redenrijcke Const-lief-hebbers Stichtelycke Recreatie (Leyden ao. 1599).
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Terugblik en Besluit.
Het voornaamste feit dat ons treft bij dat terugzien, is de scheiding tusschen de
Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. De Zuidelijke gewesten, ontvolkt en
verarmd, hebben het hoofd in Spanje's schoot gelegd; de Noordelijke waar rust en
welvaart allengs terugkeeren, staan, zoo goed als onafhankelijk, aan het begin van
een nieuw leven. Voortaan gaan de wegen van Noord en Zuid uiteen. Ons verhaal
zal hoofdzakelijk de literatuur van de nieuwe Republiek in het Noorden behandelen;
slechts van tijd tot tijd zullen wij het oog slaan op de Zuidelijke gewesten, waar taal
en literatuur achteruitgaan met het volk zelf.
In de Republiek der Vereenigde Nederlanden zien wij een nieuw volk. De
middeneeuwsche standen-indeeling bestaat niet meer: de adel is er nog, doch zijn
invloed als stand is gering geworden; een geestelijkheid als gesloten geheel,
afgescheiden van en ver verheven boven de leeken, is alleen bij de
Roomsch-Katholieken nog in wezen; de burgerijen nemen den ganschen voorgrond
in; de scheiding tusschen burgers en boeren wordt scherper, anderzijds gaat zich uit
de bovenlagen der burgerijen een patriciaat vormen dat den adel deels zal verdringen
deels in hem zal opgaan.
Voor de vroegere geloofseenheid zien wij onderscheidene godsdienstige gezindten
en stroomingen: Kalvinisten, op weg om als heerschende kerk de Roomsch-Katholieke
te vervangen; naast de ‘preciezen’ onder hen de ‘rekkelyken’, de gematigden; velen
dezer stellen onder den invloed der humanistische cultuur
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niet het dogma maar de onderlinge verdraagzaamheid op den voorgrond en worden
door de Kalvinisten libertijnen genoemd; voorts zijn er Lutheranen, Doopsgezinden
en andere dissenters. De talrijke Roomsch-Katholieken worden nog slechts geduld;
waar felle Kalvinisten op het kussen zitten, hebben zij iets - doch hoe weinig in
vergelijking! - te lijden van de geloofsvervolging die de belijders der nieuwe leer
vroeger van hen ondervonden. Nu de Roomsch-Katholieken niet langer aan het roer
staan, wordt het mogelijk voor de overal elders verjaagde Joden in deze gewesten
een toevluchtsoord te vinden. In 1590 komen de eerste Portugeesche marrano's te
Amsterdam, weldra volgen anderen, in 1597 wordt hunne eerste synagoge het Huis
Jakobs ingewijd; aan de Pereyra's, de Nunez, Lopez en Palache's wordt een bescheiden
plaatsje in de nieuwe volksgemeenschap toegestaan.
Tegenover zooveel in geloof en godsdienst dat anders werd, was er ook vrij wat
dat nagenoeg bij het oude bleef.
De aarde bleef middenpunt van het heelal, God troonde in een hemel boven het
uitspansel, ergens was een hel waarin goddeloozen en ongeloovigen hunne straf
ondergingen. God bestuurde de wereld; wonderen deed Hij waar Hij dat noodig
achtte. Onveranderd bleef de voorstelling van ‘een schuld die het menschdom door
zijne zonde tegenover God op zich geladen heeft, waarvoor Gods gerechtigheid eene
voldoening eischt, die door Jezus' lijden en sterven wordt afbetaald’ Tegen het
bijgeloof van vroeger tijden, tegen astrologie en pronosticatie's wordt verzet
aangeteekend zelfs in de overigens zoo conservatieve Amsterdamsche zinnespelen
van het jaar 1591. Doch hoe krachtig leeft en woekert dat bijgeloof desniettemin
voort, zij het ook vooral onder de lagere standen. Nog in 1595 wordt te Amersfoort
een heks, de rode Cater, aan de waterproef onderworpen en van hoevele andere
maakt BUCHELL
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in zijn Diarium gewag. Nog in 1598 verschijnt te Hoorn een boekje, getiteld Tooveren,
wat dat voor een werc is. Vonnissen tegen dieren, waarin booze geesten gevaren
heetten, waren in 1571 nog in zwang. Niet minder gewichtig dan geloof en bijgeloof
is in een beschouwing als deze de praktijk van het geloof, zooals die zich openbaart
in het zedelijk leven.
Hoe moeilijk het ook zij, zich eenige voorstelling te vormen van een zoo weinig
onderzocht deel onzer volksgeschiedenis en hoe gewaagd een uitspraak daarover zóóveel meenen wij althans te mogen beweren: dat het algemeen zedelijk leven van
de bewoners der nieuwe Republiek, onder den invloed van Hervorming en
Tegenhervorming, tot hooger peil was gestegen.
Neemt men de literatuur als spiegel, welk een levensernst treft ons dan in die
hervormings- en oorlogspoëzie, in de werken van mannen als VAN HAECHT, VAN
DER VOORT, FRUYTIERS, REAEL, MARNIX, VAN MANDER, VAN HOUT, COORNHERT,
SPIEGHEL, HOUWAERT en VAN DER NOOT zijn uitzonderingen op den regel; de
luchtige Roomsch-Katholieke ROEMER VISSCHER stelt toch zijne Zinnepoppen boven
zijn Brabbeling. In een bundel van 1581 vinden wij een aantal refereynen ‘int
amoureus’, die in stichtelijken trant behandeld zijn; de minnedichten en
bruiloftszangen in den Nederduytschen Helicon vertoonen een puriteinsch karakter.
Hoe die ernst alle levensverhoudingen beheerscht, blijkt misschien nergens
duidelijker dan uit den brief dien een 31-jarig Leidsch professor, PAULUS MERULA,
in den jare 1589 schreef aan zijne ‘alderliefste, seer weerde toecomende Huysvrouwe’.
Is deze jonge man verloofd? Ja zeker, daarom behandelt hij de wederzijdsche
verplichtingen die een paar getrouwde menschen van weerszijden in acht hebben te
nemen; immers alleen indien zij die verplichtingen nakomen, zullen zij te zamen een
‘heylich ende tuchtich leven’ kunnen leiden. Hij heeft zijn

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

555
aanstaande vrouw ‘van harten lief’, hij draagt haar ‘een uytnemende affectie’ toe;
doch - ‘ten eerste omme Godts wille en ten anderen om uwe persone selve’. Hij wekt
haar op te bedenken, dat hun tijd hier beneden kort is, plotseling kunnen zij worden
opgeroepen en ‘alsdan soude het ons wezen (myn uytverkorenheyt) een grooten
hertsweer dat wy malcander moetwillens wreet, hardt ende stuyrs geweest hadden’.
Aan het slot van den brief eerst durft de wereldsche minne zich even vertoonen in
den wensch, vóór haar of tegelijk met haar te mogen sterven; want alleen achterblijven
zou hem ‘een eeuwich duyrent torment’ zijn.
De predikanten van alle gezindten onderhielden een strenge kerkelijke tucht; bij
de Kalvinisten was die misschien het strengst. Niemand zal beweren, dat die tucht
onnoodig was, al zal er verschil van opvatting bestaan omtrent de grenzen welke de
tuchtmeesters hadden in acht te nemen. Voor den ‘precieze’ was zooveel zonde, wat
de ‘rekkelyke’ onschuldige levensvreugde achtte. De dans b.v. wordt door de
Kalvinistische ijveraars zooveel mogelijk geweerd. In 1593 wordt de bekende
Brielsche veerman JAN PIETERSZ. COPPELSTOCK vanwege den Kerkeraad
‘aengesproken’, omdat er gedanst is op de bruiloft zijner dochter; wel niet in zijn
huis, maar toch in het huis ‘aldernaest’. COPPELSTOCK betuigt den Kerkeraad zijn
leedwezen en dat het tegen zijn bedoeling is geschied. In 1596 wordt door Ds.
FONTANUS en den Kerkeraad aan de Vroedschap van Arnhem verzocht ‘dat het
drinken op iemands gezondheid, als eene Heidensche afgodische superstitie zijnde,
mogte worden afgeschaft’.
Waren alle gemeenteleden even volgzaam geweest als de kloeke COPPELSTOCK,
niet alleen het zedelijk maar ook het huiselijk en maatschappelijk leven onzer
voorouders zou er anders uitzien dan het zich nu aan ons voordoet. Doch behalve
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de kracht, die van den Bijbel, van kerkeraad, kansel en huisbezoek uitging, waren
er andere krachten die in tegengestelde of ten minste andere richting werkten. De
forsche zinnelijkheid van het jongere geslacht liet zich door Gods gebod en der
predikers verbod niet of maar tijdelijk binden of bedwingen. HENRICK LAURENSZ.
SPIEGHEL zal waarlijk niet de eenige jonkman zijn geweest, die in de kerk naar zijn
liefje zat te kijken. Ook waar de geest gewillig was, bleek het vleesch niet zelden
zwak. Zoo b.v. bij de Noordhollandsche vrijers en vrijsters, die samenkomsten
instelden om zich te oefenen ‘in 't particulier in Godes Woord met lezen, uitleggen
en zingen.’
Blijkbaar werden deze oefeningen uitgebreid tot zaken die met ‘Godes Woord in
't particulier’ weinig uitstaande hadden; de Kerkeraad komt tusschenbeide wegens
de ‘groote desordre, confusiën en ongeschiktheden’*) dezer samenkomsten; voortaan
mogen zij alleen in het bijzijn van een ouderling plaats hebben. De Kerkeraad zal *)onwelvoe-gelijkheden of
ongepastheden.
tot leider dezer oefeningen wel geen ouden vrijer hebben uitgekozen.
Machtig werden de Kerkeraden, machtig de predikanten. Maar toch, de verhouding
tusschen geestelijken en leeken was in de Hervormde kerkgenootschappen gansch
verschillend van die in de Roomsch-Katholieke kerk. Het is waar, dat vele
Kalvinistische predikanten, die zich uitgaven voor de eenige kenners van Gods wil
en de ware uitleggers van Gods Woord, in heerschzucht en onverdraagzaamheid
weinig toegaven aan de Roomsch-Katholieke geestelijken die zij verdrongen hadden.
Doch hoe verschilden de leeken die zij tegenover zich vonden van die der
middeleeuwen! Hoe zijn de leeken door Hervorming en Humanisme, door den strijd
tegen Rome en Spanje, door den omgang met andere volken toegenomen in
onafhankelijkheid van gevoelen en gelooven, in zelfstandigheid van oordeel, in
rijpheid en kracht van geest. Tusschen leeken
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die zich de gelijken of de meerderen voelden der predikanten en predikanten die in
den trant der Roomsch-Katholieke geestelijken wilden blijven heerschen, konden
botsingen niet uitblijven.
CHRISTIAAN HUYGENS, een getrouw dienaar van Prins Willem, gaf zijn zoon
CONSTANTIJN, den lateren dichter, de eerste lessen in het dansen. Toevallig komt de
Amsterdamsche predikant HELMICHIUS bij zulk een dansles binnen en dient vader
HUYGENS een berisping toe. Maar deze is niet van zins den man Gods te gehoorzamen:
hij verdedigt den dans als bijzonder geschikt om kinderen te leeren zich gemakkelijk
en sierlijk te bewegen. Ouders als CHRISTIAAN HUYGENS nemen de opvoeding hunner
kinderen zelf in handen. Om zich gemakkelijk en sierlijk te leeren bewegen, moesten
zijne jongens zich oefenen ook in loopen en springen, in het afnemen en opzetten
van den hoed, het toesteken der hand, het omvatten van iemands knie, het buigen
van het hoofd, het achterwaarts uitsteken van het been bij een diepe buiging. Verder
leeren zij exerceeren met piek en musket, zwemmen, schaatsenrijden, paardrijden;
tooneelspelen, muziek, teekenen, talen, wiskunde. Wie bij deze opsomming even
terugdenkt aan CASA GIOCOSA, zal wel inzien, hoe zich ook hier het humanisme in
de opvoeding deed gelden.
Dat humanisme was een kracht in de toenmalige maatschappij, die het Kalvinisme
weerstond of matigde en wijzigde, want onvereenigbaar waren zij tot op zekere
hoogte geenszins. Nergens misschien zien wij dat zoo duidelijk als in het merkwaardig
geschrift over opvoeding van MARNIX, wiens Kalvinisme toch van goed allooi was.
Dat geschrift De Institutione principum ac nobilium puerorum, door den auteur
waarschijnlijk omstreeks 1583 voltooid, geeft ons een stelsel van opvoeding dat niet
alleen getuigt van MARNIX'
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juist inzicht, onbevangenheid van oordeel en ruimte van opvatting, maar dat ook in
menig opzicht nog deugdelijk mag worden genoemd.
Hoe opmerkelijk is het, dezen humanist te hooren getuigen, dat men Latijn moet
leeren om zijn moedertaal daardoor des te beter te leeren gebruiken; van welk een
juist inzicht getuigt zijn aanprijzing van het leeren door zelf waarnemen, zijn opvatting
van het onderwijs in grammatica. De humanist, op schoonheid uit, toont zich in de
waarde door hem gehecht aan een juiste en bevallige uitspraak en spreektrant. Maar
in dat humanisme is een Christelijke zuurdeesem: reizen moeten ook zijne
kweekelingen om vreemde volken en talen te leeren kennen, reizen naar Frankrijk,
Engeland, Duitschland, Oostenrijk. Ook naar Italië? Liever niet; of zoo al, dan toch
niet vóór hun 25ste jaar, en dan nog indien zij rijp van oordeel en ingetogen van leven
zijn, slechts korten tijd. Overigens moeten zij Italië ontwijken ‘non secus ac pestem’.
Ook den Calvinist krijgen wij even te zien: MARNIX wil geen dansen. Doch muziek
mogen zijne kweekelingen leeren, indien - wie denkt hier niet aan onzen tijd? - zij
er aanleg voor hebben. Dat deze opvoeder school heeft gegaan bij VITTORINO DA
FELTRE of zijne geestverwanten, blijkt wel, waar wij hem oefening in allerlei spelen
en lichaamsoefeningen hooren aanprijzen.
Mag deze Kalvinist dus met recht Humanist worden genoemd - er waren
Humanisten in soorten. Welk een ander man is de in 1565 geboren Utrechtenaar
AREND VAN BUCHELL, zooals hij zich in den spiegel van zijn Diarium aan ons
vertoont.
Roomsch-Katholiek opgevoed, krijgt hij een humanistische opleiding gedurende
de bangste jaren van den onafhankelijkheidsoorlog; na eenige studie-reizen
buitenslands vestigt hij zich te Utrecht, waar hij overgaat tot de Hervormde kerk.
Die levensloop reeds kenmerkt hem als een man uit dezen overgangstijd. Als een
type van de humanisten dier dagen mag hij

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

559
ook in andere opzichten gelden. Hij studeert te Leiden, Douai, Parijs. In die laatste
stad maakt hij kennis met verscheidene geleerden en dichters: HENRI ESTIENNE,
DORAT, RONSARD, BAÏF. Voor LIPSIUS heeft hij een soort van vereering. Op een reis
door Italië ontstaat warme liefde en bewondering in hem voor dat land en dat volk
met zijn taal en zijn kunst; in zijn Dagboek gaat hij telkens van het Latijn over in het
Italiaansch. Niet zelden trouwens dan, wanneer er iets van Sint Anna aan de beurt
komt; iemand van strenge zedelijkheid is hij juist niet. Boven alles trekt hem de
studie der oudheidkunde aan; komt hij onderweg langs een kerk waar iets
merkwaardigs te zien is, hij weerstaat de verzoeking niet er even in te wippen; hij
koopt gaarne Romeinsche oudheden. Ook in prenten, schilderijen, kunst en
wetenschap van verschillenden aard toont hij belangstelling.
Dat bezig geleerdenleven leidt hij tot zijn dood.
Deze bewonderaar van Italië heeft zijn eigen land toch lief; er moge eenig klassiek
pathos zwellen in zijne ontboezeming die aanvangt met: ‘Haec, o patria! meo dolori
concede’, wij mogen daarom de vaderlandsliefde die zich hier uit, niet voorbij zien.
De Nederlander in hem stelt de ‘Germana constantia’ boven de ‘Gallica levitas’. Hij
neemt levendig deel in de theologische vraagstukken van den dag. Weliswaar worden
wij aan middeleeuwsche scholastiek herinnerd, wanneer wij hem met zijn vriend
GERARD RUMPST hooren redeneeren over de onderscheidene wijzen waarop de
onsterfelijkheid der ziel kan worden betoogd, over de vraag hoe de engelen zouden
kunnen zondigen; maar met een ander onderhoudt hij zich over fatum en
praedestinatie, over CALVIJN en COORNHERT; de laatste heeft blijkbaar indruk op
VAN BUCHELL gemaakt, al kenschetst hij hem ook - en niet geheel te onrechte - als:
‘ad contradicendum natus’.
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Evenals bij ERASMUS vinden wij ook bij VAN BUCHELL dat min of meer uit de hoogte
neerzien op de ‘menschjes’ (‘homunculi’) die een speelbal van het lot zijn; doch
anders dan die groote geleerde toont hij hier en daar een diepte van gemoedsleven
die wij in ERASMUS missen. Hoe weet deze 24-jarige ‘grübler’ zich zelf reeds waar
te nemen in zijn aanvallen van zwaarmoedigheid, den strijd zijner zinnen en zijn
innerlijk getob. BUCHELL gaat op in zijn wetenschap en in zijn kunst, in de dingen
van het dagelijksch leven, in het nieuws aangaande oorlogs- of staatszaken, in zich
zelven; over de wetenschap of de kunst van den tijd die aan den zijne voorafgaat,
spreekt hij zelden. Een enkele maal, bij een bezoek aan Rhenen en den Heimensberg,
maakt hij gewag van de Heemskinderen; doch slechts in 't voorbijgaan en met eenige
geringschatting van de fabelachtige daden der vier helden.
De houding van BUCHELL tegenover dit deel der middeleeuwsche beschaving is
volkomen in overeenstemming met die van andere humanisten. KILIAEN en MARNIX
lachen om de dwaze verhalen over de Heemskinderen en BEYAERT. Met de namen
van bisschop TURPIJN, van MALEGYS, ROELAND en andere wordt de spot gedreven.
VIVES noemt de geschiedenis van Floris en Blancefloer een dier verhalen ‘quos
omnes conscripserunt homines otiosi, male feriati, imperiti, vitiisque ac spurcitiae
dediti.’ In een boekje, waaruit de toenmalige jeugd ‘goede, manierlijcke zeden’ moest
leeren, wordt minachtend gesproken over Uilenspiegel, den ‘boeve’ en zijn
‘rabbauwerye’; over de verzonnen dingen, die men vindt in historiën als die der vier
Heemskinderen.
De pittige oude volksraadsels, waarin niet zelden elementen van echte poëzie
schuilen, kunnen alleen, naar ‘rhetoryckschen’ trant omgewerkt, genade vinden als
hulpmiddelen bij het onderwijs in lezen en schrijven.
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Zoo gaan Hervorming en Renaissance langzamerhand een kloof graven, die althans
de ontwikkelden scheidt van het volksverleden. De mindergegoeden bleven in tal
van volksgebruiken en door de lezing van volksboeken, de Roomsch-Katholieken
in hun geloof, de betrekking met de middeleeuwen onderhouden; doch ook onder
die deelen van de bevolking der nieuwe Republiek drong het nieuwe leven vroeger
of later door. Wie kon omstreeks 1600 zich geheel onttrekken aan de overweldigende
macht van indrukken, waarmede het heden de geesten en gemoederen vervulde? Wie
hunner heeft niet, bewust of onbewust, vaag of duidelijk, gevoeld, dat hier een jong
volk de vleugels ging uitslaan?
De humanisten die als reizigers West-Europa doorkruisten, waren de wegbereiders
van een volk dat de wereld inging. Aan de handels-, ontdekkings- en
veroveringstochten door de bewoners dezer landen in het laatste kwart der 16de eeuw
aangevangen, nemen allen zonder onderscheid deel; onder die reizigers, geleerden
en kooplieden, onder die vlootvoogden, kapiteins, schippers, stuurlui, matrozen
vinden wij Noord- en Zuidnederlanders, Protestanten en Roomsch-Katholieken
Winzucht was een der voornaamste drijfveeren tot al dat reizen en trekken; doch
daarnaast ook de lust van een jong volk om de wereld te zien. STEVEN VAN DER
HAGHEN hoort bij zijn oom te Yperen kooplui allerlei over Spanje vertellen ‘sulcx
den jongen daerop vlammende die grooten sin creech om in dat lant te gaen woonen’.
De twaalfjarige loopt stilletjes weg; te voet komt hij te Calais en buiten de waterpoort,
waar eenige schepen zeilree liggen. Op zijn verzoek neemt een der schippers hem
mee als scheepsjongen. In 1603 zien wij hem als admiraal aan het hoofd van een
kleine vloot naar Indië zeilen. JAN HUYGEN LINSCHOTEN schrijft in 1584 uit Goa
aan
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zijne ouders: ‘mijn hart denct anders niet nacht ende dach dan om vreemde landen
te besien ..... Daer en is geen tijt quader versleten als een jongman op sijn moeders
kuecken te blijven’. Toen hij in 1592 thuis kwam van zijn in 1579 aangevangen
zwerftocht, stelde hij een reisverhaal op, dat wel geschikt is, ons eenige voorstelling
te geven van de velerlei indrukken door al dat nieuwe op ingezetenen der jonge
Republiek gemaakt.
In de Opdracht treft ons al dadelijk, dat LINSCHOTEN, evenals de schrijver eener
zestiend'eeuwsche tweespraak, de zeevaart naast en tegenover den landbouw stelt.
Een belangrijk verschijnsel in de ontwikkelingsgeschiedenis van ons volk: de zeewind
gaat door het huis van den Nederlander waaien; Jan Maat doet er zijn intreê. Hoe
vol is JAN HUYGEN'S onbevangen gemoed van het vele wonderbare dat hij op zijne
reizen gezien heeft! Van dat wonderbare wil hij zijn landslieden vertellen; immers
sommigen zijn in hun onnoozelheid al te lichtgeloovig, anderen willen niets aannemen
‘dan dat ons onder onse deelen des Firmaments verschijnt; en toch heeft God zooveel
wonderen op de aarde en in het water voortgebracht, die wij niet kennen’. Ziet men
de scheiding niet komen tusschen het middeleeuwsch wondergeloof en het op eigen
waarneming berustend geloof van den nieuwen tijd? ‘Conterfeyten’ wil LINSCHOTEN,
hetgeen hij houdt voor iets bijzonders ‘ofte van onse lands aert, ghebruijck ende
manieren verscheyden’. Telkens vinden wij dan ook beschrijvingen van volken,
zeden en gewoonten, die ons treffen door hare naïeve onbevangenheid en die den
blik zijner lezers moesten verruimen. De Chineezen, vertelt onze reiziger, ‘sullen
altemets wel twintig mael over een cleijn kopken ofte Porceleyntgen drincken, eer
't eens uyt is’. Inderdaad, dat moet voor een zestiend'eeuwsch Hollander een
verwonderlijk gezicht zijn geweest! Wat zou FRANS FLORISZ.
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daar wel van gezegd hebben? De ‘Japanen’ gaan zitten, als zij iemand willen
ontvangen, terwijl Chineezen en andere volken juist opstaan. De zwarten van
Mozambique ‘meenen datter gheen schoonder personagiën in de werelt en zijn als
sij’ en lachen om den reiziger en zijn metgezellen. Blijkbaar vindt LINSCHOTEN dat
de omgekeerde wereld, al zegt hij het niet. Doch wanneer hij van den godsdienst der
Mooren vertelt, wordt zijne rechtzinnigheid zijner onbevangenheid te machtig: ‘die
deur van 't Sancta Sanctorum ofte Duvelorium op*) wesende, was 't in te sien ghelijck
*)
als een moortcuijl’; om de grootte van een godenbeeld aan te geven, zegt hij:
geopend.
‘mocht van de groote van een cleijn kermis Pop wesen’ en aan het slot der beschrijving
geeft hij zijn hart eerst recht lucht over de ‘superstitiën en valsche Godtsdiensten’
waarmede de duivel dit volk heeft verblind en hoe dankbaar wij God moeten zijn
voor zijn ‘heylich Evangelium’.
De ‘onghestileerde manier van schryven’, waarover LINSCHOTEN zich in het
Prohemio tot den lezer verontschuldigt, geeft voor ons aan zijn werk dezelfde
aantrekkelijkheid, die wij in latere dergelijke reisverhalen zullen opmerken.
LINSCHOTEN en VAN DER HAGHEN, OLIVIER VAN NOORT en JORIS VAN
SPILBERGHEN, BARENTZ, HEEMSKERCK en HOUTMAN, PLANCIUS, USSELINCX, LE
MAIRE, MOUCHERON, die en huns gelijken waren de reizigers, vlootvoogden,
geleerden, kooplieden, die onzen handel vleugels deden aanschieten, onze vestiging
in Indië voorbereidden en het OLDENBARNEVELT mogelijk maakten de Oostindische
Compagnie te stichten. Door hen en tal van anderen kwamen de Vereenigde
Provinciën, reeds welvarend door haringvangst en Oostzeehandel, landbouw en
nijverheid, langzamerhand tot een welvaart en bloei, die de omstandigheden schiepen,
waaronder wetenschap en kunst zich tot hooger peil konden verheffen. Wij hebhen
vroeger
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reeds gezien, hoe de Leidsche Universiteit een brandpunt van wetenschappelijk leven
werd; aan en buiten die Universiteit waren geleerden van beteekenis werkzaam. Wij
wijzen hier slechts op philologen als LIPSIUS, VULCANIUS, DOUZA, later HEINSIUS.
VULCANIUS en MERULA stellen belang ook in de pas ontluikende Germaansche
philologie en JAN VAN HOUT met hen. STEVIN was beroemd als wis- en natuurkundige;
zijne overtuigingen en inzichten aangaande het stelsel van COPERNICUS jagen den
ouderen wiskundige GEMMA FRISIUS schrik aan. MERULA gaat kosmographie en
geographie bestudeeren. JAN VAN DER DOES en UBBO EMMIUS maken in de
historiographie een eind aan het rijk der kroniekschrijvers. De overtuiging dat een
geschiedschrijver streven moet naar onpartijdigheid vat post zelfs in een conservatief
man als MARCUS VAN VAERNEWYCK: ‘een recht hijstoriescrijvere’, moet volgens
hem, ‘de oorzaken der dijnghen alzoo wel vertellen als een goet cijrurgien de wonden
totten gronde tinten*) zal. Wat fraeijer of lustigher dan die oorzaken ende
*)
circonstancien te hooren!..... De causen sijn de voeten daer up dhijstorie rustich
peilen.
*)
ende recht ghaet. Anders, men zecht: hy heeft de paigen te rade gheweest , ofte hij
*)
haut zijde, hij draecht favuer, hij en handelt niet recht in de zake’.
?
de
De wetenschap neemt eerst in de tweede helft der 16 eeuw een hooger vlucht,
den bloei der kunst kunnen wij de gansche eeuw door bewonderend gadeslaan. Hoe
zou het ook anders kunnen, waar het leven zelf als een kunst wordt beoefend, waar
prins Maurits en Willem Lodewijk ook den oorlog tot een kunst gaan verheffen?
De beeldende kunsten ontwikkelen zich gestadig; naar het schijnt, wordt die
ontwikkeling door den onafhankelijkheidsoorlog niet te zeer belemmerd. Wat al
mooie of karakteristieke stadhuizen, stadswagen, hallen en andere openbare
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gebouwen worden alleen reeds in het Noorden gesticht in de jaren die liggen tusschen
den bouw van het bevallig Middelburgsch stadhuis (1512-1518) en dien van het
statig stadhuis van Leiden (voltooid in 1597). VAN MANDER'S Schilder-boeck geeft
ons een denkbeeld van de menigte schilders, waaronder voortreffelijke meesters, die
in Noord- en Zuid-Nederland werkzaam waren; vrij wat Nederlandsche schilders
verdienden hun brood in den vreemde en waren er even gezocht als de Nederlandsche
musici in vroeger tijd. Een plaatsnijder als LUCAS VAN LEYDEN werd bewonderd
door niemand minder dan ALBRECHT DÜRER, toen deze zijne kunstbroeders hier te
lande kwam bezoeken.
Er is vrij wat in de zestiend'eeuwsche schilderkunst dat voor ons slechts historisch
belang heeft; die bewering geldt vooral het werk der zoogenaamde ‘Romanisten’,
navolging der maar half-begrepen Italiaansche kunst, dat om zijn onnatuur, zijn hol
pathos en zijn tentoonspreiden van kennis een tegenhanger van een groot deel der
humanisten-poëzie mag worden genoemd.
In het portret echter, in het binnenhuis, het stilleven, het landschap handhaafde
zich de Nederlandsche volksaard. LUCAS VAN LEYDEN was, behalve een voortreffelijk
plaatsnijder, ook de schilder die in zijn landschappen gevoel voor ruimte en afstand
toont, voor de werking van het licht, van een verdeeling in vóór- en achtergrond.
Ook de Romanisten beoefenden het landschap; doch zij hielden zich liever aan een
conventioneele fantazie dan aan de werkelijkheid. Dat conventioneele
Renaissance-landschap ziet men b.v. op de stukken van de BRIL'S en van CONINXLOO;
men vindt het ook in de conceptschilderijen die CAREL VAN MANDER, een Romanist
als zij, ten behoeve zijner leerlingen schetste in de Rethoryckersverzen van der
Schilder-consten grondt (VIII, 1).
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Vermoedelijk zijn het vooral de landschappen der Romanisten geweest, die de oogen
van het groote publiek hebben geopend voor de schoonheid der natuur. Om het groote
publiek te bereiken immers zijn sterke effecten noodig; de schoonheid van eenvoud
en waarheid vindt er niet spoedig ingang. In allen gevalle is het opmerkelijk, dat
JACOB VAN NECK, waar hij in het verhaal zijner reis naar Indië (1598-1599) een
landschap op Sumatra met woorden schetst, ons levendig doet denken aan VAN
MANDER'S concept-landschappen, aan dergelijke schilderingen in den Nederduytschen
Helicon en aan het fantazie-landschap der Romanisten. Men oordeele naar dit staaltje:
‘Uijtermaeten contenteerden 'tghesicht die vruchtbaere heuvelen en schoone valaijen;
daer sach men onder sooveel ombrose boomen een rivierken sachtelijck heenenvlieten,
wat hogher veel besaijde ackers, divers van coleur, en opwaerts 't gheberchte, dat
men den top deur de wolcken sach uijtsteecken. Langs de stranden, daer de zee
lieflijck op was speelende, quamen veel van den lande, met haer draghende seer
goede vruchten, die van d'onsen werden ghecoft en na de scheepen ghevoert, die
men daer cierlijck gheanckert mocht sien tusschen veel lustighe eijlanden. Een sacht
windeken woeij uijter zee onder die dichte gheblaede boomen, d'welck die valaije
behaechlijck was vercoelende. Wellustiger plaetse en heb ick op ons reijs noch niet
vernomen.’
De rustige, gedistingeerde schoonheid van deze landen op prijs stellen - daarvoor
was het natuurgevoel van de meeste gegoeden en beschaafden nog te weinig
ontwikkeld. Slechts enkele schilders vermochten dat; behalve LUCAS VAN LEYDEN,
ook ABRAHAM BLOEMAERT, PIETER AERTSEN, BREUGHEL DE OUDE. Het schildersoog
gaat zich openen voor het verschillend uiterlijk der natuur in de onderscheiden
seizoenen. Het winterlandschap, met zijn sneeuwvelden en stijfbevroren vaarten,
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wordt vooral in Holland beoefend; niet zonder beteekenis is het zeker, dat wij eerst
in de literatuur van dezen zelfden tijd het behagen in den winter zich zien vertoonen.
Langs deze en dergelijke wegen wordt de oudere natuurbeschouwing
langzamerhand verdrongen. Ten deele hebben wij die vroegere beschouwing nog
aangetroffen bij SPIEGHEL. De voorstelling der geschapen natuur als openbaring van
den Schepper, die men zoowel bij SPIEGHEL als bij ANNA BIJNS en in het Devoot en
Profitelyck Boecxken, aantreft, is middeleeuwsch. De beschouwing der natuur uit
het oogpunt van haar practisch nut voor den mensch is het evenzeer. Wij zagen bij
SPIEGHEL echter ook een voor dien tijd zeer ontwikkeld gevoel voor verscheidene
andere natuurverschijnselen. Anderzijds mag men niet vergeten, dat SPIEGHEL zich
hier onderscheidt van de overige auteurs zijns tijds, noch dat er zeer veel in de natuur
overbleef dat hunne aandacht ontging. Het verhevene van het berglandschap, reeds
door PETRARCA gevoeld, het grootsche der zee maken nog geen indruk op SPIEGHEL
en de auteurs van zijn tijd. MARNIX is de Alpen overgetrokken; doch een andere
heugenis dan die der hobbelige ‘clippen op Sint Godarts berch’ schijnt hem niet
bijgebleven, althans hij zegt niets anders van de Alpen. De eenige Nederlander op
wien, zoover wij weten, de zee een eenigermate aesthetischen indruk heeft gemaakt,
is de humanist VAN BUCHELL. Wij zien hem in 1583 met een paar vrienden in de
duinen bij Katwijk; de talrijke konijnen trekken hun aandacht, ook de zee. Wel biedt
de oceaan VAN BUCHELL nog slechts een ‘barbaricum*) spectaculum’ maar de gestadig
*)
strand-op strand-af stroomende golven hebben toch eenigen indruk op hem
vreemd ruw (?).
gemaakt. Dat kan ons niet verwonderen in iemand, die de klassieke auteurs kende;
het natuurgevoel van Grieken en Romeinen immers, zooals het zich in hunne literatuur
openbaart, was
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vrij wat dieper en fijner dan dat van de toenmalige bewoners dezer landen.
Naast den invloed der Renaissance moet, juist waar sprake is van het grootsche
en verhevene in de natuur, de invloed der Hervorming of liever die van den Bijbel
worden genoemd. Eerst nu de Bijbel voor steeds meer Nederlanders een huisboek
werd, konden zij onder den indruk komen van de ongeëvenaarde wijze, waarop vooral
in het Oude Testament de verhevenheid der schepping is weergegeven. Zeldzaam
zijn in de wereldliteratuur geschriften die den bijbel in dit opzicht evenaren; zeldzaam
zijn verzen van zoo sobere grootschheid en verheven plastiek als deze: ‘En Hij boog
den hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijne voeten ..... Duisternis zette
hij tot zijne verberging; rondom Hem was zijne tent: duisterheid der wateren, wolken
des Hemels; als deze uit den 104en psalm: ‘Hij bedekt zich met het licht als een kleed.
Hij rekt den hemel uit als een gordijn’, en deze uit psalm 139: ‘Nam ik vleugelen
des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uwe hand mij geleiden
en uwe regterhand zou mij houden’. - ‘Wie heeft de wateren met zijne vuist gemeten?
en van de hemelen met de span de maat genomen?’ lezen wij bij Jesaja (XL, 12) en
bij Jeremia: ‘Zult gijlieden Mij niet vreezen? spreekt de Heer; zult gij voor mijn
aangezigt niet beven? die der zee het zand tot een paal gesteld heb, met eene eeuwige
inzetting, ‘dat zij daarover niet zal gaan: ofschoon hare golven zich bewegen, zoo
znllen zij toch niet vermogen, ofschoon zij bruisen, zoo zullen zij toch daarover niet
gaan’. (V, 22). Zoo komen wij dan ten slotte terug tot die groote krachten:
Hervorming, Renaissance, de omgang met andere volken, die wij telkens in dit deel
van ons verhaal hebben aangetroffen.
Die krachten hebben uit onderscheidene Nederlandsche ge-
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westen één staat gevormd en het individu bevrijd van meer dan een band die zijne
ontwikkeling belemmerde. Wij kunnen die vrijmaking van het individu slechts hier
en daar in haar voortgang volgen; voor een volledige, op feiten rustende, voorstelling
schiet onze kennis te kort. Zoo moet de band der maagschap gedurende de 16de eeuw
door den invloed der bovengenoemde krachten noodwendig losser zijn geworden.
De nieuwe leer en de onafhankelijkheidsoorlog moeten scheiding hebben gebracht
reeds in menig gezin, hoeveel te meer in de maagschap; in mindere mate zal het
Humanisme dat ook hebben gedaan; de reislust en de omgang met andere volken
moeten den enkeling losser hebben gemaakt van eigen huis en omgeving, van de
maagschap, de stad en het gewest zijner inwoning. De gehechtheid aan het
gemeenschappelijk vaderland daarentegen zien wij toenemen.
Het spreekt vanzelf, dat dit alles slechts langzamerhand in zijn werk kan zijn
gegaan; slechts langzamerhand kan ook de band der maagschap losser zijn geworden.
Dat men dien band gedurende de 16de eeuw nog hier en daar in eere hield, blijkt uit
een paar voorbeelden: ao. 1549 werden door de Delftsche schepenen verzoend Jan
Harmansz., brouwersknecht ‘mit zijnre huysvrouwe ende zijnre vriendens ende
maghen’; in datzelfde jaar en in dezelfde stad ook: ‘magister Willem Willemsz.
scoelmeester mit zijnre huysvrouwe ende vrienden ende maghen’. In een stuk van
1577 betreffende een manslag, gepleegd door Gerrit van Oldenbarnevelt op Arend
van Duverden, worden genoemd: ‘Cornelis van Duverden ...... voir hem zelven ende
vervangende alle sijn vrunden ende maghen ter eenre ende Gerrit van Oldenbarnevelt
met Reynier zijn soon, ende haer sterckmakende ende vervangende alle haere vrunden
ende magen ter anderen zijde’.
Gaandeweg moet deze band der maagschap, die immers in
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de 17de eeuw zooveel zwakker is dan in de 15de, gedurende de 16de eeuw in kracht
zijn verminderd, al blijft de familie natuurlijk invloed op elk harer leden behouden.
De wording van den nieuwen staat, de vrijwording van het individu - die sterren
weerspiegelen zich voor het eerst in de Nederlandsche wateren, helder geworden,
nu de ‘troebelen’ gaan bezinken.
Wat het individu in dien nieuwen staat voortgebracht heeft aan literaire kunst, zal
het vervolg van dit verhaal ons toonen1).

Eindnoten:
1) Over het toenmalig bijgeloof te vgl.: mijn werk over de 16de eeuw I, 4, 9-12. Voorts het
merkwaardig boekje, getiteld Thuys der fortunen ..... Gheprent tot Utrecht by my JAN BERNTS
ao. 1531. In de Kronyk v.h. Histor. Gen. te Utrecht 1854, p. 57 vlgg. over vrouwen die tooveren
met behulp van ‘sekere steenkens met cruyskens ende verscheyden cruyden kussenkens ende
doecxkens’. Over heksen BUCHELL'S Diarium o.a. 390, 391 en voorts in het Zaakregister i.v.:
Bijgeloof.
Den brief van PAULUS MERULA vond ik in: Kronyk v.h. Hist. Gen. Jaarg. 1848, bladz. 78-83.
Het verhaal aangaande COPPELSTOCK in Oud-Holland, Jaarg. 1889.
Over DS. FONTANUS en zijn verzoek vgl. Kronyk van Arnhem p. 245.
Over de stichtelijk-amoureuze samenkomsten der Noordhollandsche vrijers en vrijsters vgl. het
artikel van Prof. KNAPPERT in Hand. en Meded. v.d. Mij der Ned. Lett. 1905-6, p. 47.
Van MARNIX' De Institutione principum gebruikte ik de uitgave van ROMBERTUS DOYEMA
(Franecarae 1615). Een goed overzicht in Dr. TJALMA'S boek over MARNIX, p. 127-146.
Over middeleeuwsche literatuur in de schatting der humanisten vgl. mijn werk over de 16de
eeuw I, 442 en II, 383-4; de uiting van VIVES vond ik in KONRAD FLECK'S Flore und Blancheflur
(ed. E. SOMMER 1846) Vorrede S. XVI.
Volksraadsels, later omgewerkt voor schoolgebruik in Tgroote Raedsel-Boeck inhoudende dry
hondert nieuwe (in dezen vorm namelijk) Raedtsels..... in Rijme vervaet..... door M. JACOB VAN
o
DER MERSCH..... Te Crommenie a . 1652. De eerste druk schijnt volgens een voorin geschreven

aanteekening van J.J. N(OORDZIEK?) van 1591 te zijn; de aant. verwijst daarvoor naar Navorscher,
Bijblad bl. 185. Er waren ook uitgaven van 1593 en 1614.
STEVEN VAN DER HAGHEN'S avonturen leerde ik kennen uit zijn verhaal daarvan gepubliceerd
in Bijdr. en Meded. v.h. Histor. Gen. VI, 377 vlgg. Een uitvoerig overzicht en beschouwing
van die avonturen in HUET'S Land van Rembrand (vgl. het Alphab. Register van den goedkoopen
druk: Haarlem, TJEENK WILLINK 1901).
LINSCHOTEN'S Itinerario, Voyage ofte Schipvaert enz. las ik in de uitgave van CORNELIS CLAESZ.
Amstelredam ao. 1506.
VAERNEWYCK'S uiting over de historiographie in zijn werk Van die beroerlicke Tyden I, 169.
Het reisverhaal van VAN NECK uitgegeven door Dr. COLENBRANDER in Bijdr. en Meded. v.h.
Hist. Gen. Deel XXI. Over de Hollandsche-landschapsschildering Dr. JOHANNA DE JONGH'S
Die holländ. Landschaftsmalerei.
De middeleeuwsche natuurbeschouwing in Dev. en Prof. B. o.a. no. 155; bij ANNA BYNS, Ref.
Bog. en V.H. p. 421-3, 433-4, 439.
MARNIX noemt de ‘clippen op S. Godardsberch in zijn Biëncorf fo. 95 vo. en fo. 179.
De plaats over de zee in BUCHELL'S Diarium p. 85.
De beide staaltjes van de beteekenis der maagschap in: De Oude Tijd 1869, bladz. 318 (ao.
1549) en Kronyk van het Hist. Gen. 1849, bladz. 363.
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Alphabetisch Register*).
A.
Acolastus, 15, 77, 99.
Adagia, 4.
Adamus, 96.
Adriaen Cornelisz., 23.
Adriaensen (Heynsoon), 270.
Aeneas ende Dido (Van), 42.
Aeneïs (Vertaling der), 88 vlgg. 117.
Alba Amicorum, 542.
Alleen-, twee- en driespraken, 154 vlgg.
Aluta, 98, 99.
Amadis, 313, 389.
Amelry (Francoys), 45.
Amicitia (De) (vertaling van Coornhert), 447.
Amnon en Thamar (Van), 260.
Amoreusheyt (Boeck der), 173.
Amsterdamsch Amoreus Lietboeck, 251.
Andria, 513.
Andrisca, 98.
Anna Byns, 13, 21, 48 vlgg., 76, 112-3, 150.
Anna Roemers, 501.
Antwerpsch Liedeboek, 173, 251.
Apollo en Pan (Van), 146.
Appelboom (Esbatement van den), 263.
Arent Willemsz., 3.
Asotus, 98.

B.
Aubertus le Mire, 60.
Bakker (Pieter de), 194.
Baïf, 434-5.
Balthasar (Coninck), 260, 511.
Bandello, 168, 310.
Barptholomaeus (Nicolaus), 96.
Bartas (Du), 409.
Basia, 83-5; 441 (vertaald).
Bebel, 310.
Bedelaers (Van de twee), 160.
Beelden (Van de), 257 vlgg.
Beheyt (Maerten), 547.
*) Alle namen van dicht- en prozawerken zijn cursief gedrukt.
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Belegeringhe van Samaria, 260.
Bellay (Du), 339.
Belij en Jan Sul (Cluyt van), 263.
Beneficiis (De) (vertaling van Coornhert), 447, 463.
Beresteyn (Cornelis van), 314.
Berge (Jan van den), 151.
Bermherticheyd (Spelen van die wercken van), 261.
Bervoete Broers (Van de), 149 vlgg.
Bibliotheken der 16de eeuw, 309.
Biënkorf der H. Roomsche Kercke 37, 365 vlgg., 411-412.
Bie-corf (Christelijcke), 386, 546.
Bisdom, 271.
Blinde (Van de gebooren), 261.
Bloemhof van de Nederlandsche jeught, 251.
Boccaccio, 168, 310.
Boecxken (Een schoon suyverlijck), 244.
Bonaventura, 53.
Bonaventure des Periers, 311.
Boom der Schriftueren, 22.
Boomgaert der Belgischer Poeterien, 316.
Borluut (Guilliaume), 88, 112.
Brabbeling, 495 vlgg.
Brandt (Cornielie), 221.
Breughel (G.H. van), 271.
Broot (Van 't heet), 143.
Bruer Willeken (Van), 44, 145.
Bruyne (Jan de), 173.
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Buchell (Arend van), 558-560.
Bucolica en Georgica (Vertaling der), 396-8.
Bulle (Heylighe), 381.
Burch (Adriaan), 310.
Bijbelvertalingen, 9.
Byspraax Almanack, 479, 484.

C.
Calvijn, 58.
Casteleyn (Matthys de), 124 vlgg.
(Liederen), 177-178, 181-183.
Catharina, 97.
Cauweel (Jan), 539.
Celestina (Vertaling der), 92.
Charon (Van), 100 vlgg.
Christen (Den benauden, verjaechden, vervolchden), 274.
Christus Xylonicus, 96.
Civilitate morum puerilium (De), 110.
Claes de Praet, 57.
Clericus eques, 98.
Cleynaerts (Nicolaes), 78.
Clodius (presbyter), 164.
Cluchtboeck, 311.
Cluchtboeck (Een nieuwe), 311.
Coens, 384, 386, 546.
Colloquia, 4-5.
Confutatie ..... vanden Biëncorff, 546.
Coninc van Arragon (Tbewijs vanden), 142.
Const van Rhetoriken (De), 125.
Coolhaes (Caspar), 469.
Cooman (Jan), 271.
Coopman (Vanden), 67-68.
Coopman (Spel van den bekeerden), 514.
Coornhert, 325-6, 418, 444 vlgg.
Coornherts Lied-boeck, 448, 458 vlgg.
Coornhert's Zinnespelen, 448, 462.
Coppelstock, 555.
Coren (Vant) 145.
Cornelis Everaert, 61-69, 76.
Corte Confutatie ..... vanden Biëncorff, 384.
Crocus, 78, 96.
Crul (Cornelis), 130.
Crych (Van den), 65.
Custodis (Peeter), 286.
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D.
Dale (Jan van den), 123-5.
Damhoudere (Joos de), 187.
Daniël, 392.
Dante, 310, 375.
Datheen, 237-238, 339.
David, 392.
David (Jan), 384, 546.
David Jorisz. (Liedboek van), 36.
De Arte Amandi (Vertaling van), 88 vlgg.
Decamerone (door Coornhert vertaald), 464.
De Heere (Lucas), 325-6, 330 vlgg.
Dene (Eduwaert de), 288.
Devisen (Recreative), 315.
Devoot en Profitelyck Boecxken, 17 vlgg., 42, 44, 123.
Dierick Adriaens, 53.
Dina, 392.
Does (Jan van der), zie: Douza.
Donckanus (Martinus), 384.
Doodsonden (Van de zeven), 142.
Dorat, 342, 434-'35.
Douza (Janus) 302, 325-'26, 414 vlgg., 433 vlgg.
Draeghers (Van de vier), 143.
Druyven-Tros der Amoureusheyt, 251.
Duifhuis (Hubert), 240.
Duym (Jacob), 510, 512.
Duytsch musyck-boeck, 251.
Dwerck der Apostelen (Spel van Sinnen op), 30, 36.
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E.
Ecclesiasticus, 279.
Elckerlijc, 25, 40-41, 64, 66, 97, 99.
Elias (Willem), 151.
Eligius Eucharius, 56, 95.
Ellende (Heerlick bewijs van des menschen), 274.
Eloquentiae triumphus, 12.
Eneas ende Dido (Van), 100 vlgg.
Engelbeert (Broeder), 53.
Erasmus, 4-6, 12, 23, 110, 187, 197, 470, 478.
Esels (Vande tien), 167.
Euripus, 97.
Everaerts (Jan), zie: Janus Secundus.
Everaerts (Merten), 311.

F.
Factie, 153.
Facetiae, 310.
Fabulen der dieren (Warachtighe), 289.
Fallet (Gedeon), 534.
Familiares Orationes (van Erasmus), 124.
Fastraets (Christiaen), 39.
Faust (Historie van Doctor Johannes), 248-249.
Fischart, 384.
Florentina (Van), 169.
Floris en Blancefloer, 560.
Formerius (Maerten Jacobsz.), 243.
Fortunatus (Historie van), 171.
Fraet (Frans), 268.
Franciscaender, 420, 423.
Franciscus, 53.
Franco (Luis), 340-1.
Frederik van Genua (Van), 169.
Fruytiers (Jan), 271 vlgg.

G.
Gebeden (Schriftmetige), 279.
Geestdrijvische leer (Ondersoeckinge ende grondelycke wederlegginge der),
383.
Gennep (Jasper van), 40.
Gentsche Refereinen (1539), 86.
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Geuzenlied-boek, 228, 292.
Geuzenlied (van Van Mander), 391.
Ghebruyck ende Misbruyck (Recht), 465.
Ghedenck-boeck, 511.
Ghichtigen Mensche (Vanden), 261.
Ghistele (Cornelis van), 88 vlgg.
Ghyseleers (Antonius), 123-4.
Giselinus, 435.
Gnapheüs, 12, 15, 20, 24, 77, 97, 99, 196.
Goethals (Franciscus), 96.
Goltzius (Hubertus), 79.
Gortter (Willem de), 287.
Grapheüs, 7, 80.
Griselde (Van), 123.
Guevara (De), 314.
Gulde-Boec van ..... Marcus Aurelius, 314.
Gulden Legende, 25.

H.
Hadrianus Marius, 301.
Haecht (Willem van), 146, 238.
Haghen (Steven van der), 561.
Hanneken Leckertant (Van), 150 vlgg.
Harmansz. van Warvershoef (Tonis), 213, 227, 288.
Harpe (Gulden), 393-4.
Hart-Spieghel, 486 vlgg.
Hecastus, 40, 97, 99.
Heere (Lucas de), 238, 376.
Heindricx (Loys), 288.
Helena van Constantinopel (Van), 169.
Helicon (Nederduytschen), 535.
Helmichius, 557.
Hendrik Mande, 4, 111.
Heptaméron, 311.
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Herman Gerrits, 5.
Heroïdes (Vertaalde), 88 vlgg.
Herten is Troef, 233.
Hervet (Gentiaan), 361.
Heynken de Luyere (Van), 130.
Himne oft Lofsanck van Hollandt, 221.
Hinne Rode, 6.
Historiën oft Nieuwicheden (Lustige), 311.
Historiën (Tragische of klachlijcke), 311.
Hoeckaert (Gilles). Zie: Eligius Eucharius.
Hofferus (Adrianus), 504.
Hofken der geestelijcker Liedekens, 244.
Holonius, 97.
Homulus, 40-41, 97, 99.
Hooft, 407.
Horatius' Satiren (Vertaling van), 88 vlgg.
Hortensius (Lambertus), 82.
Hout (Jan van), 325-6, 414 vlgg. 547.
Houwaert, 281 vlgg.
Hue Mars en Venus, 100 vlgg.
Huygens (Christiaan), 557.
Hypocrisis, 97.

I.
Ilias (Vertaling der), 395.
Index librorum prohibitorum, 186, 248.
Institutione principum (De), 557-558.
Ischyrius (Christianus), 40.
Itinerario, Voyage (van Jan Huygen Linschoten), 561-3.

J.
Jacke (Van den jonghen), 159.
Jacob Awyts, 143.
Jacobus Praepositus, 6.
Jagher (De). Zie: Venator.
Jan Cauweel, 128.
Jan van Diest, 123.
Jan van Parijs (Historie van), 169.
Jan Stolpaert, 141.
Jan Thönisz., 15, 20.
Janus Secundus, 82 vlgg.
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Jean Molinet, 127.
Jezus Scholasticus, 96.
Jhezus ten twaelf jaren oud (Van), 261.
Joannes Nemius, 169.
Johannes Placentius, 98.
Joris Hellen, 123.
Jorisz. (David), 453.
Joseph, 96.
Jozua (Van), 260.
Judith (Van), 260.
Jupiter en IJo (Van), 284.

K.
Kackadoris (Van Meester), 155, 161.
Kamer ‘In liefden Vierich’, 28.
Katmaecker (Batement van den), 263.
Ketel (Cornelis), 255.
Keyaert (Colyn), 100.
Klock (Lenaert), 299.
Kodde (Willem Janszoon van der), 9.

L.
Latomus (Joannes), 310.
Lambertius, 97.
Lambrecht (Joos), 193.
Lamentaciën (Dry), 272.
Laurentius, 97.
Laurimannus, 97.
Lauris Jansz. 145, 257, 263.
Laurys Baert, 123.
Laus Stultitiae, 4-5.
Lauweryn (Marcus), 79.
Lawet (Robert), 261.
Lazarillo de Tormes, 312-313.
Lazarus doot (Van), 22, 29, 36.
Lazarus Mendicus, 96.
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Leenhof der Ghilden, 123.
Leoninus (Elbertus), 306.
Lepanten (Den Slach van), 550 noot 3.
Lernutius (Janus), 302.
Letter en de Geest (Tafelspel van de), 261.
Leugendichten, 266.
Leven en Sterven (Het), 278.
Lever-eters (Van den), 123.
Levinus Brechtanus, 97.
Levinus Pontanus, 96.
Lieden op 't Vader Ons, 477, 485.
Linschoten (Jan Huygen), 561-3.
Lipsius, 302-3, 305.
Livius (Vertaling van), 88 vlgg. 109.
Lofdicht op Amsterdam, 481-2.
Lof van een blaeuwe scheen, 496.
Lof van Danssen, 472.
Lof vande Mutse, 496.
Lof van Rethorica, 497.
Loockmans (Fransoys), 311.
Loon der Minnen, 513.
Loop (Generale - der Werelt), 284.
Lusthof der Maechden, zie: Pegasides Pleyn.
Luther 3, 5-6, 48, 56.
Luther's lied, 240.
Luye en Leckere Leven (Van 't), 449.

M.
M. (J.W.), 271.
Maccabeën (Van de), 261.
Macropedius, 40, 95 vlgg.
Madirus (Arnoldus), 98.
Mander (Carel van), 255, 304, 325, 387 vlgg.
Man had een dochterkyn (Bewijs van den ouden), 142.
Marcus van Vaernewyck, 13-14.
Marguérite van Valois, 311.
Maria Hoedeken (Tspel van), 62.
Marnix, 219, 238, 325-6, 359 vlgg. 557-8.
Meeszoon (Cornelis), 419.
Melanchthon, 56.
Meliades (zie: Ridder met dat Kruyce).
Menichfuldicheit des bedrochs (Tafelspel van die), 23.
Menno Simons, 6.
Merchier (Balthazar le), 284.
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Merula (Paulus), 554.
Metamorphosen (Vertaling der), 88 vlgg.
Meurier (Gabriel), 308.
Meyspel (Gheestelyc), 259, 261.
Meyspel amoreus, 100 vlgg.
Meyspel van Sinnen (Een), 143.
Milenus Clachte, 281.
Miles Christianus, 97.
Minnevaer (Van ons lieven heeren), 45, 275 vlgg.
Minninghe (Het meest), 143.
Minres (Een spel van drie), 148.
Moerman (Jan), 316.
Molanus (Joannes), 384.
Mol (De), 100.
Montaigne, 397, 470.
Moorkens-vel, 98, 148 vlgg.
Moortdadich werck (Van), 144.
Morellus, 434.
Morghenwecker (Der Francoysen .....), 273.
Moscholatria, 96.
Münchhausen (Von), 266.
Munte (Van d'onghelycke), 63, 65.
Mussem (Jan van), 115.
Musycke ende rhetorycke (Esbatement van), 146.
Myl (Abraham van der), 550 noot 3.

N.
Nabuchodonosor, 392.
Nansius (Franciscus), 303.
Narcissus ende Echo (Van), 100 vlgg.
Nature (Van de Broze), 25.

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel 3

578
Neander Hippophilus). Zie: Numan.
Neering (Vander), 263.
Nichte (Van de), 67-68.
Nieman (Leven van sinte), 159.
Niervaert (C. van), 271.
Nieu Amoureus Liedt-boeck, 251.
Nieu Amstelredams Lied-boeck, 251.
Nieuwe amoureuse refereynen, 249.
Nieuwe Lusthof, 251.
Noach (Van), 392.
Noot (Jan vander), 183, 325-6, 335 vlgg.
Nouvelles, 311.
Numan (Philip), 288.
Numa ofte amptsweygheringe, 471, 480, 512.

O.
Odyssea (vertaling van Coornhert), 447, 462.
Offer des Heeren (Het), 31-35, 228.
Officiis (De) (vertaling van Coornhert), 447.
Olyf-Bergh, 390, 409.
Olympias, 343, 345.
Onderwysinghe (Politycke), 283.
Onghena (Jan), 268-269.
Orlers (Jan), 417, 419.
Orloghen (Tragoedie vander), 283.

P.
Pandulphus Collenucius, 449.
Paraenesis Politica, zie: Onderwysinghe.
Partinoples (Historie van), 167.
Passiespel, 43.
Pater Joost ende Broer Jan (Van), 257 vlgg.
Pauli (Bekeeringhe van S.), 278.
Pauli (Johannes), 311.
Pauli (Sendbrief), 279.
Pays (Van den), 64.
Peeter van Provencen (Van), 168.
Pegasides Pleyn, 284.
Peeter van Vuystenberghe, 123.
Periander (Egidius), 82.
Peter de Herpener, 142.
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Petrarca, 339, 351, 376, 408.
Petriscus, 99.
Petrus Aegidius, 7.
Petrus Papaeus, 97.
Peys (Comedie van den), 284.
Pippinck (Henrick), 187-188.
Pisander bombylius, 98.
Pleiade (La), 315-316.
Pluto, zie: Mey-spel amoreus.
Poggio Bracciolini, 310.
Polgier (Willem), 268.
Ponthus en Sidonia (Van), 168.
Posthius, 437.
Predicaren (Van den), 63.
Priestere (Van den nyeuwen), 63-4.
Proserpina, zie: Mey-spel amoreus.
Psalmvertalingen, 236 vlgg.
Psalmvertaling van Marnix, 377, 379.
Pyramus en Thisbe (Van) van De Casteleyn, 125.
Pyramus en Thisbe, 100 vlgg.

R.
Rabelais, 386.
Reael (Laurens), 271 vlgg.
Rebelles, 97, 99, 100.
Reden-Vreucht der Wysen, 513.
Rederijck-kunst in rijm, 537.
Reynaert die vos (Van), 250.
Reinaert, 43.
Reinhuut (Sermoen van Sencte), 130, 139.
Rentmeester (Spel van den ontrouwen), 261.
Rhetorica (Die Edele Const van Welsegghen), 115.
Ridder met dat Kruyce, 315.
Ridder (Vanden naeckten), 143.
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Ridder (Van die Kerstelycke), 5.
Ries (Hans de), 240, 453.
Ronsard, 342, 351, 355.
Roomsche Mysteriën ontdeckt, 201.
Roovere (Anthonis de), 288-289.
Rotterdamsche refereinen (1561), 42.
Ruardi Tappert Apotheosis, 30.
Ruysche (Historie van Broer), 248.
Ryssele (Colyn van), 104.

S.
Sacramente (gheestelick spel van den H.), 260.
Salomo 392.
Samariën (Die belegeringhe van), 511.
Samarites, 97.
Sannazaro, 397.
Schadt-boeck der Historiën, 249.
Scaemel Ghemeente ende Trybulacie (Van), 65.
Schilder-boeck (Van Mander's), 400 vlgg.
Schimpdicht tegen Luther, 48.
Schimpf und Ernst, 311.
Schinkel (Herman), 197.
Schip van Patientie ende Penitentie (Het), 246.
Schonaeus, 303.
Schuddematte (Pieter), 268.
Schuyfman (Vanden), 150 vlgg.
Scorel (Jan van), 80, 83.
Scriverius, 504.
Sendbrieven (Vrundtlicke Ghemeene), 314.
Seneca, 511.
Senectute (De) (vertaling van Coornhert), 447, 463.
Sermoenen, 158-159.
Sermon joyeux, 158.
Sidney (Philip), 437.
Sinnepoppen, 501 vlgg.
Sinte Berbele (Van), 260.
Sinte Huybrecht (Van), 260.
Sint Jans Onthoofdinghe, 28.
Sinte Joris (Van), 260.
Sinte Katheline, 60.
Smeecken, 100.
Smet (De). Zie: Vulcanius.
Smetius (Martinus), 79.
Soter Gloriosus, 96.
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Souterliedekens, 17 vlgg., 236.
Spenser, 344, 345, 352.
Spiegel (H. Laurensz.), 325-6, 418, 471 vlgg.
Spieghelboeck, 510.
Spieghel der Menschen, 289.
Spiegel der Minnen, 104.
Spiere (Ryssaert van), 261.
Spruyt (broeder), 21.
Stam (J.F.), 255.
Sterlinckx (Pieter), 271.
Stout ende Onbescaemt (Van), 67-68.
Stove (De), 124.
Striit des Gemoets, 289.
Strijdt tegen Onverstandt), 391, 397.
Suzanna (Van), 260.
Susanna (Comedia ofte Spel van), 513-514.
Susato (Tielman), 199, 251.
Sylvanus (Joris), 271.
Symon Cock, 17.
Sywaertsz. (Walich), 201.

T.
Tableau des Différends de la Religion, 379, 385.
Tafelspeelkens, 156 vlgg.; 160 vlgg.
Tafelspel van twee personagen, 35.
Tarwegraan (Van het), 261.
Tauler, 383.
Terentius (Vertaling van), 88 vlgg., 105-7, 117.
Testament Rhetoricael, 288.
Tiara (Petrus), 82.
Tibaut (drukker), 21.
Tielebuys (Cluijt van), 150 vlgg.
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Titelman (Petrus), 19, 30, 35, 57.
Troost ende Spiegel der Siecken, 24.
Trudo (Spel van Sint), 39-40.
Turias ende Floreta (Historie van), 168.
Twe-spraack van de Nederduytsche Letterkunst, 537.
Tijt-cortinghe (Der jonghe Dochters), 311.

U.
Uilenspiegel (Van Tijl), 169, 248.
Uilenspiegel (Latijnsche vertaling), 82.
Ure vander Doot (De), 124.
Utenhove (Jan), 79, 237.
Uterste (De Vier), 286.
Utlegghingh op den Metamorphosis, 389, 397, 398, 400.
Uurwerck der Vorsten, 314.

V.
Vaderboeck, 25.
Vader Onze (Spel op het), 261.
Vaernewyck (Marcus van), 194, 196, 266, 564.
Val der Roomscher Kercken (Den), 36.
Vasten en Vastenavond (Vande), 256.
Vastenspel van sinnen (Een), 143.
Veelderhande geneuchlycke Dichten, 131.
Veelderhande Liedekens, 240.
Venator (Adolf), 513.
Venne (Liefkin van der), 269-270.
Verbum Dei (Van't), 143.
Vergeelsz. (Peter), 409.
Verhee (Wouter), 160, 234, 470, 546.
Verheiden (Willem), 197.
Vermaninge (Trouwe), 382.
Vigelie (Van de), 67-68.
Villon, 288.
Virgilius (Van), 170-171.
Visscher (Roemer), 325-6, 494 vlgg.
Visscher (Van den), 67-68.
Vives, 560.
Volder (Willem de). Zie: Gnapheüs.
Voor-reden op der Schilder-consten grondt, 398.
Voort (Jeronimus van der), 271 vlgg.
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Vrancx (Corn.), 287.
Vulcanius (Bonaventura), 533.
Vult (Lambert Dirrixz. de), 154.

W.
Waerden (Guilliam van der), 233.
Wellevenskunst, zie: Zedekunst.
Welvaren (Eens anders), 65.
Wensen (Mathias), 19.
Wesen (Vant) 67-68.
Wervershoef (Tonis Harmensz. van), 46.
Whitney (Galfredus), 437.
Wilhelmus van Nassouwe, 219, 291-2, 363-4.
Willem Frederiks, 5.
Witte (Warachtige Legende van Jan de), 274.
Wynghaert (Spel vanden), 63.

Z.
Zaaier (Van den), 261.
Zacharias' en Johannes' geboorte (Van), 261.
Zedekunst, 450, 456 vlgg. 466-469.
Zeden (tspel vanden goeden), 142.
Zinnespelen op het landjuweel te Gent (1539), 26 vlgg.
Zinnespelen op het Landjuweel te Rotterdam (1561), 41, 86.
Zuylen van Nievelt (Willem van), 17.
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