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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

V

Woord vooraf
‘er is geen einde aan het maken van veel boeken...’
Prediker 12:12
Alle goede voornemens ten spijt was het tot voor kort niet mogelijk (na de tweede
druk van dit Handboek die in 1957 begon te verschijnen) voor een herziening zorg
te dragen. Het bleek onontkoombaar een derde en een vierde druk ongewijzigd het
licht te doen zien (resp. in 1964 en 1967); voor wat de tekst betrof, weken die drukken
in geen enkel opzicht af van de tweede druk. Thans kan de vijfde druk van het eerste
deel verschijnen, men mag wel zeggen: in een ‘geheel herziene’ uitgaaf. Tweederde
van de tekst in dit eerste deel is opnieuw geschreven; ook de bladzijden die men
herkent, zijn, voorzover nodig, aan de noodzakelijke revisie onderworpen. Zo is het
ook met dit boek gegaan als met een stad uit de oudheid waarvan de ene steen niet
op de andere bleef, maar die, met gebruikmaking van wat aan deugdelijk materiaal
restte, ongeveer op de oude plaats opnieuw werd opgebouwd.
Als ik nu het woord vooraf bij de tweede druk herlees, sta ik verbaasd over de
overmoed waarvan het getuigenis aflegt. Ik leefde toen, blijkens dat woord vooraf,
in de veronderstelling dat in dit boek moderne wetenschappelijke en esthetische
opvattingen met betrekking tot de erin behandelde materie tot uitdrukking kwamen.
Het zou moeilijk zijn iets dergelijks vandaag te herhalen.
Prof. dr. W.A.P. Smit acht het gewenst dat drie man zich gedurende enkele jaren
geheel zouden wijden aan de bestudering van de ontwikkelingsgeschiedenis van het
Nederlandse renaissancetoneel van 1575 tot 1625 (Het Nederlandse
Renaissance-toneel als probleem en taak voor de literatuur-historie, Amsterdam,
1964, blz. 44). Men mag dan wellicht stellen dat, om een geschiedenis van de
Nederlandse letterkunde op basis van de hedendaagse wetenschappelijke en
esthetische opvattingen te vervaardigen, een groep van tien terzake kundigen
gedurende vijf jaar gecoördineerd zou moeten kunnen samenwerken. Teveel gevraagd?
Misschien niet, maar ik ben bang dat hier het spreekwoord van de ene gek en de tien
wijzen geldt. Het zal er, in de era waarin de
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Amerikanen op de maan wandelen, wel niet van komen: literatuurgeschiedenis hoort
niet tot de beta-wetenschappen.
In afwachting van de tien man en vijf jaar heb ik dit deel zo goed mogelijk herzien,
níet alles bestuderend wat daarover te bestuderen valt, níet elk werk herlezend en
behandelend vanuit hedendaagse opvattingen (dan bleef het boek vijftig jaar uit),
maar verwerkend wat mogelijk was1. Hoe beperkt deze verwerking gebleven is, zal
de lezer - vooral in de volgende delen - bemerken als hij ziet hoe een relatief
‘eenvoudige’ aangelegenheid niet gerealiseerd is kunnen worden: ik bedoel de
ordening naar genres die ik juister acht dan die naar personen. Een opzet in deze
richting blijkt echter in de praktijk onuitvoerbaar door gebrek aan voorstudies. En
zo kan men verder gaan.
Dit Handboek herziend, bleef ik dus, voor wat mijn activiteit betreft, beperkt door
de grenzen van de mij toegemeten tijd. Wel mag ik met erkentelijkheid gewag maken
van de belangstelling voor het werk die tot verbetering ervan heeft bijgedragen. Het
gaat niet aan de namen te noemen van al degenen die mij in de loop der jaren
correcties en aanvullingen deden toekomen; slechts enkele namen uit de talrijke van
degenen die bijdroegen, worden hier voor wat betreft het eerste deel vermeld:
allereerst die van dr. W.A.F. Janssen† uit Maastricht, die mij vijftien volgeschreven
foliovellen kanttekeningen deed toekomen met betrekking tot de eerste 183 bladzijden
van deel I2; verder die van Prof. dr. C.A. Zaalberg te Leiden die een reeks
kanttekeningen op velletjes in miniformaat neerschreef; aan Prof. dr. W.P. Gerritsen
dank ik een aantal waardevolle suggesties. K. de Busschere uit Pittem (W.-Vl., België)
bracht de spelling van een aantal aardrijkskundige namen in België in
overeenstemming met de geldende officiële spelling van die namen. Mej. dr. S.F.
Witstein heeft mij verplicht door -

1

Welke opvattingen aan dit boek ten grondslag liggen ga ik hier - in tegenstelling met wat in
de ‘inleiding’ van de eerste vier drukken gebeurde - niet expliciet uiteenzetten. Ik heb aan
die opvattingen, soms in wijde kringen om de zaak heenlopend, enkele malen aandacht
besteed, o.a. in Problemen der literatuurgeschiedschrijving, 's-Hertogenbosch, 1963, en in
Aasgieren der filologie?, Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamse Academie
voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1963.
Het is zeker gewenst dit alles eens in samenhangend verband neer te schrijven, daarbij vooral
in de belangstelling betrekkend het magistraal werk van Roman Ingarden (Das literarische
Kunstwerk, Tübingen, 1930, 21960), maar ik geloof er beter aan te doen mij voorlopig bezig
te houden met de afwerking van de volgende delen van dit Handboek.
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bij herhaling - bio- en bibliografisch materiaal te verstrekken. Verder moet vermeld
dat talrijke auteurs mijn werk vergemakkelijkten door toezending van overdrukken
en boeken; voor wat deze laatste betreft, een speciaal woord van dank aan de
uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink te Zwolle. Prof. dr. A. van Elslander
was zo vriendelijk mij regelmatig de publikaties van het Seminarie voor Nederlandse
literatuurstudie van de Rijksuniversiteit te Gent toe te zenden.
De meest indrukwekkende medewerking aan deze herdruk verleende wederom
Mej. E. van Dijck, aan wie dan ook een woord van bijzondere dank op zijn plaats is.
G.K.

Bij de zesde-zevende druk
Nu de vier delen Handboek in vijfde druk voltooid zijn, kan het geen verwarring
meer opleveren als herdrukken als zodanig gesignaleerd worden. Vandaar de
mededeling dat dit de zesde-zevende druk is van deel I. Behalve deze toevoeging,
zijn in deze druk geen wijzigingen aangebracht; de zesde-zevende druk is dus volledig
gelijk aan de vijfde.
Eindhoven, 1976-1978
G.K.
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Oudnederlandse letterkunde
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1
De oudste ons overgeleverde, in het Nederlands geschreven teksten dateren van
ongeveer 1170. Lang vóór dit jaar echter moet literatuur in het Nederlands bestaan
hebben, dat wil zeggen moeten werken vervaardigd zijn die een duidelijke, esthetische
voldoening schenkende structuur vertoonden. Het literaire bedrijf in de zuidelijke
Nederlanden zou rond 1170 niet zulk een duidelijke bloei bereikt hebben als daaraan
niet was voorafgegaan een langdurige incubatieperiode, waarin de knop zich zet, die
later uitbloesemt in volle pracht. Maar, ook aan deze hogere literaire kunst uit de
laatste eeuwen vóór 1170 is nog weer voorafgegaan een volkskunst, waarvan de
wortels terugreiken tot in de oude Germaanse tijd1.
Wat de Romeinse geschiedschrijvers over de Germanen mededelen, mag ook
worden toegekend aan de bewoners van deze lage landen bij de zee. Op grond nu
van de mededelingen van Tacitus kunnen wij met vrij grote zekerheid2 aannemen,
dat onze voorvaderen krachtens hun Germaanse afstamming goden- en heldenliederen
hebben gekend, alsook strijd-, drink- en zegeliederen. Grote omvangrijke gedichten
zullen dit wel niet zijn geweest, maar zij waren toch altijd nog omvangrijker dan wat
aan orakel- en toverspreuken geformuleerd werd,

1

2

Over de letterkunde uit de periode vóór 1170 raadplege men J. te Winkel, De
ontwikkelingsgang der Nederlandse Letterkunde I2, Haarlem, 1922, en J. van Mierlo,
Geschiedenis der Letterkunde van de Nederlanden I, Antwerpen-Den Bosch, 1939, alwaar
uitvoeriger literatuuropgaven; verder Algemene Literatuurgeschiedenis II, De Middeleeuwen,
Utrecht-Antwerpen, 1945, Die deutsche Literatur des Mittelalters, Verfasserlexikon,
herausgeg. von Karl Langosch, Berlin t/m 1955, 5 banden, L. Wolff, Das deutsche Schrifttum
bis zum Ausgang des Mittelalters I, 1950, K. Roelandts, Typering van de Oudgermaanse
mens, D.W. en B, sept. 1957, 406-20. Van Mierlo gebruikte in zijn Geschiedenis van de Ouden Middelnederlandse Letterkunde, Antwerpen 1928, de term ‘Oudnederlandsche letterkunde’,
waartegen bezwaar gemaakt werd door J. Mansion in Dietsche Warande en Belfort, april
1929. Vgl. het antwoord van Van Mierlo in hetzelfde tijdschrift, sept. 1929. - Niet iedereen
deelt overigens de in de tekst vermelde mening van een aantal geleerden, dat aan de ‘hogere’
literaire kunst een ‘volkskunst’ is voorafgegaan.
Een zeer belangrijk documentatiewerk met veel informatie is The medieval literature of
Western Europe. A review of research, mainly 1930-1960, bezorgd door J.H. Fischer, London,
1966.
Bij dit alles te bedenken, dat nogal wat ‘getuigenissen’ over oudere dichtkunst, liederen,
heldenzangen e.d. historisch onbetrouwbaar gebleken zijn en berusten op gebruikmaking
van wat E.R. Curtius, Europaïsche Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern-München,
1948, 41963, 168-71 ‘Unsagbarkeitstopoi’ noemt; zie vooral Curtius, a.w., 170.
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al is ook sprake van toverlíederen, en werden zelfs bij Tacitus de namen van enkele,
klaarblijkelijk beroemde, Germaanse orakels (Velleda, Albruna) opgetekend. Evenals
de andere Germaanse volken zullen ook de, deze landen bewonende, stammen nog
meer kleinere lyriek gekend hebben: arbeidsliederen, bruiloftsliederen en
dodenklachten, gebeden om de zegen der aarde, spreuken, raadsels, spotliederen,
wellicht liefdeslyriek; in proza: anekdoten, sprookjes, dierenverhalen, vertelsels e.d..
Van dit alles is echter, mede wellicht tengevolge van de stormen der
volksverhuizingen die alles wat daaraan voorafging uit de herinnering hebben
weggevaagd, niets bewaard, maar het moet genoemd, niet alleen omdat het de bodem
heeft bereid voor de latere opbloei, maar ook omdat deze volkskunst de natuurlijke,
ten dele godsdienstige uiting én begeleiding is geweest van het prenationale leven
onzer voorouders, zoals zich dit al vroeg op deze bodem ontwikkelde mede onder
invloed van de vele culturen waarmee men in aanraking kwam.
De volksverhuizing bracht in dit opzicht positieve vernieuwing doordat nieuwe
Germaanse stammen, met name de Franken en de Saksen, ons land binnendrongen;
onder leiding der Frankisch-Merovingische koningen (ca. 500-751) ontstond het
grote Frankenrijk. De cultuur van deze landen werd echter beslissend omgevormd
onder invloed van de Romeins-klassieke beschaving en van het, door bemiddeling
dier beschaving tot ons gekomen, Christendom. Vooral na de bekering van
Chlodowîch (Clovis, 481-511) gaat het Christendom de beschaving vormen en
beheersen. Ook, geleidelijk, de profane, ook de literaire beschaving. De Merovingische
vorsten stelden er prijs op, aan hun hof dichters te verbinden. Maar niet alleen zij
waardeerden de kunst van het woord; ook buiten de hoven stond de skop - schepper,
vinder - zoals hij bij de West-Germanen genoemd werd, in zeer hoog aanzien. In
deze periode, die van de Merovingers dus, komen in heel de Germaanse kunst twee
grote genres tot ontwikkeling: het loflied op de vorst of grote, en het heldenlied1 dat
de stof van zijn toevalligheid

1

Over het heldendicht het overzichtelijke werkje van J. de Vries, Heldenlied en heldensage,
Utrecht, 1959; zeer belangrijk H.M. and Nora K. Chadwick, The Growth of Literature,
Oxford, 1932-'40, drie delen; verder het werk van de Engelse geleerde C.M. Bowra, Heroic
Poetry, 1952, 21961, in het Duits vertaald als Heldendichtung. Eine vergleichende
Phänomenologie der heroischen Poesie aller Völker und Zeiten, Stuttgart, 1964. Vgl. ook
het hoofdstuk ‘Helden und Herrscher’ in E.R. Curtius, a.w., 176-190.
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ontdoet en heft in de sfeer van het algemeen-mènselijke, veelal tragische levenslot.
Uiteraard bezong elk der Germaanse stammen allereerst zijn eigen helden, maar deze
heldenliederen gingen daarna van stam tot stam. Met name die van de Franken, de
machtigste stam van de Germanen en die over de Bourgondiërs (Nibelungen!),
verwierven grote bekendheid. Steeds meer komt men tot de overtuiging, dat
historische gebeurtenissen ten grondslag liggen aan de oude Merovingische liederen,
gebeurtenissen uit de tijd van de grootheid van Clovis' rijk, maar vooral uit de periode
daarna, toen felle en bloedige twisten, waarin vrouwen een aanzienlijke rol speelden,
het rijk verscheurden, en met name de Austrasische adel in verzet kwam tegen het
vorstenhuis (zesde en zevende eeuw). Van deze oude liederen is ons rechtstreeks
vrijwel niets overgeleverd; maar op indirecte wijze is nogal wat over hun bestaan en
aard achterhaald, o.a. uit gegevens van geschiedschrijvers en uit latere dichtwerken1.
Vóór echter deze latere dichtwerken in hun ons bekende vorm zou-

1

Wanneer, bijvoorbeeld, de geschiedschrijver Gregorius van Tours het verhaal doet van
Theodoriks overwinning in 520 op de koning van de Denen Chochilaïcus, valt op de treffende
overeenstemming met een befaamde episode uit de Angelsaksische Beowulf, de z.g.
Hygelac-episode, die zich grotendeels in Friesland afspeelt. Door de Angelen uit Jutland kan
deze episode niet in de Beowulf terecht zijn gekomen; zij moet, aldus Te Winkel, I, 122-4,
zijn medegedragen door de Angelen die uit de Nederlanden naar Engeland overstaken. Daarbij
te bedenken dat ‘Friesland’ toen zich heel wat verder uitstrekte dan het Friesland van nu. Dr.
Janssen, die voornemens was over deze Oudnederlandse letterkunde, en speciaal over het
Limburgse aandeel daarin, te publiceren, merkt op ‘dat in deze strijd ook de Austrasische
Franken en vooral de Hetvaren (Hottuariërs) een rol hebben gespeeld, zodat er reden is om
de Betuwe of het gebied rond Nijmegen als het strijdtoneel te beschouwen. En zou er niet
meer reden zijn om te veronderstellen dat het heldendicht, waar de Hygelac-episode wellicht
op teruggaat, door de Saksen naar Engeland is gebracht, dan door de Angelen die uit de
Nederlanden naar Engeland overstaken?’ (brief van 20 juli 1961). - Voor ‘het heldendicht’
dat door de Saksen naar Engeland is gebracht moet wel gelezen worden: de stof voor het
heldendicht.
Van Gregorius van Tours is, door de onderzoekingen van G. Kurth en zijn opvolgers, bekend
hoezeer hij voor de behandeling van die tijden waarvoor andere geschiedbronnen ontbraken,
putte uit de bron der dichterlijke volksoverlevering. Zo gaan ook in Nibelungen en Kudrun
Oudnederlandse stoffen en liederen schuil, en kon het laatstgenoemde gedicht, Jan te Winkel,
Ontwikkelingsgang I2, 134, zelfs de indruk geven dat het een beeld ontwierp van ons land
in de tijd waarin Denen en Noormannen hier in Friesland veel landbezit hadden verworven
(Walcheren, Kennemerland) en vandaaruit op roof uitgingen.
Van Het Nibelungenlied verscheen een vertaling in hedendaags Nederlands van de hand van
Dr. J. de Vries in de Klassieke Galerij, Antwerpen - Amsterdam, 1954, met een belangrijke
inleiding, waarin ook de verwantschap met de stof van Thidrekssaga en Edda behandeld
wordt. Over de Nibelungen zie Andreas Heusler, Nibelungensage und Nibelungenlied. Die
Stoffgeschichte des deutschen Heldenepos, Dortmund, 1921, 51955; Fr. Panzer, Das
Nibelungenlied. Entstehung und Gestalt, Stuttgart, 1955 (vgl. Regesten I (1956), afl. 2, 47);
H. Kroes, Zum Nibelungenlied, Neophil. XL (1956), 269-277 en B. Nagel, Das Nibelungenlied.
Stoff, Form, Ethos, Frankfurt a.M., 1965.
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den kristalliseren, moesten nog enige eeuwen verlopen; in de Merovingische tijd zélf
werden slechts de kortere liederen en heldenzangen gezongen, waarvan het
Hildebrandslied (misschien niet ouder dan de 8ste eeuw?) het enige tot ons gekomen
Westgermaanse, waarschijnlijk Nederlandse, voorbeeld van een heldenlied is. Het
verhaalt de strijd tussen Hadubrant en zijn vader, de oude Hiltibrant, die dertig jaar
buiten zijn land is geweest in dienst van Theotrîk van Verona, koning der Oost-Goten
(in de heldensage heet hij Diederik van Bern1). Hadubrant weigert zijn tegenstander
als zijn vader te erkennen; deze zal hem dan door de kracht van zijn arm tonen, dat
hij inderdaad Hiltibrant is. Het slot van het gedicht is niet bewaard, maar het zal wel
de dood van Hadubrant hebben meegedeeld. In latere bewerkingen is dit tragisch lot
verzacht: nadat de zoon de meerderheid van zijn vader in de strijd erkend heeft,
verzoenen zij zich. De grondgedachte van het gedicht berust op het conflict tussen
eer en liefde, eigen eer enerzijds en liefde voor de zoon anderzijds; het conflict wordt
tot zijn hoogste spanning opgedreven in de eis dat de eer gaat boven de stem van het
bloed. In hoofdzaken bewaart dit gedicht de kenmerken van de oude heldenliederen:
schildering, in korte, forse trekken, van het gebeuren, wisselende (hier ietwat gerekte)
gesprekken van de helden om te weten te komen wie de ander is, spontane uiting
van hun gevoelens tijdens het gevecht en andere handelingen. Het is alleen in zover
niet typisch voor het heldenlied, dat het niet kan worden gezongen.

2
Een belangrijke nieuwe cesuur in de Nederlandse, - beter nog: Westeuropese cultuurgeschiedenis wordt veroorzaakt door het optreden van de Karolingen.
Het begin van de ‘moderne’ wereld (tijd) wordt wel gesteld op 675. Dan ontstaat
een wereld, van de antieke door een diepe kloof gescheiden, en toch met haar in
bewuste historische herinnering en continuï

1

Om deze Gotenkoning Theodorik werden de latere heldenliederen gegroepeerd, die in het
Noorden verzameld werden in de vermaarde Thidrekssaga.
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teit verbonden; de oude antieke cultuursubstantie is nooit ondergegaan1. Het rijk van
de Karolingen bereikt het hoogtepunt van zijn geestelijke en wereldlijke invloed
onder de regering van Karel de Grote. In tegenstelling met de Merovingen, die te
Soissons en Parijs resideerden, hoorden de Karolingen thuis in het Germaans gebleven
deel van de Nederlanden, het Belgisch Limburg. Deze Karolingische vorsten, onder
hen op de eerste plaats wel Karel de Grote, hebben doelbewust en met duidelijk
resultaat bijgedragen tot vernieuwing en veredeling van de Germaans-christelijke
cultuur. Hun bevordering van kunst en wetenschap, van heel het beschavingsleven
(in christelijke geest) is de grote stimulans geweest tot het ontstaan van de zogenaamde
Karolingische renaissance2. Van eminente betekenis in het geheel van deze
cultuurarbeid was zonder twijfel de hoge waarde die men de klassieken toekende;
niet alleen hun vorm, ook hun geest werkte bevruchtend3.
Maar van zeer bijzondere betekenis was daarnaast het nieuwe ideaal van
menselijkheid, dat, geïnspireerd door het christendom, de Germanen kerstende.
Voortbouwend op de deugden in de Germaan, hield het christendom de mens een
nieuw ideaal van volkomenheid voor dat niet alleen de, bij primitiever volken vaak
sterk ontwikkelde, actieve deugden bovennatuurlijk adelde, maar ook de passieve
deugden stimuleerde, die van zelfbeheersing, zelfverloochening, naastenliefde en
christelijke gerechtigheid. De gestalte naar wie de mens zich te richten had om tot
het volwaardig menselijk leven te komen, was Christus, de Zoon Gods. God-zelf,
de schepper van hemel en aarde, was niet alleen schrikwekkend van machtige
majesteit; in Christus was hij de wereld

1

2
3

Het jaartal 675 is van Pirenne en Toynbee. Vgl. E.R. Curtius, a.w., 30, 31, 37. De tijdelijke
afbraak van de culturele continuïteit tussen de antieke cultuur en de moderne tussen 425 en
775 - in het rijk der Franken - was van lokale aard en werd weer goed gemaakt onder de
Karolingers.
Over de kring dichters rond Karel de Grote zie W. von den Steinen, Menschen im Mittelalter,
Bern - München, 1968.
E.R. Curtius, a.w., 37, spreekt naar aanleiding van de historische schepping van Karel de
Grote over de ‘Latijnse Middeleeuwen’, en hij bedoelt daarmee ‘den Anteil Roms, seiner
Staatsidee, seiner Kirche, seiner Kultur an der Prägung des gesamten Mittelalters, also ein
viel umfassenderes Phänomen als das Fortleben der lateinischen Sprache und Literatur’. Vgl.
ook ald. p. 58 speciaal voor de betekenis van Karel de Grote voor de waardering en studie
van de literaire traditie van Rome, met name van de artes liberales, en daaronder weer
speciaal van de redefiguren.
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óók verschenen als de liefderijke vorst van de vrede; als zodanig had hij ook de
strijdbare Germaan de diepere zin van het leven te leren, die van de pax Christi. Deze
geest van het christendom heeft, onder de Karolingen, de mentaliteit en de opvattingen
van de bewoners van deze landen in hoge mate beïnvloed, zoals blijkt uit de
geschriften die deze eeuwen voortbrachten1.
Ook uit deze periode is echter niet veel rechtstreeks tot ons gekomen; wel werd
meer bewaard dan uit de voorgaande, maar niet altijd valt met zekerheid vast te
stellen waar en wanneer de ons overgeleverde teksten oorspronkelijk geschreven
werden. In deze eeuwen moeten, uit de oude liederen waarover wij bij de Merovingers
spraken, en waarbij zich thans motieven uit de Karolingische periode voegden, de
grotere epische gedichten ontstaan zijn door de z.g. epische concentratie: het
samentrekken van diverse motieven rond één centrale handeling, het overdragen van
daden van anderen op één held die in het middelpunt van de belangstelling stond.
De toepassing van het schrift leidde ertoe dat rekening gehouden kon worden met
de behoefte aan omvangrijker verhalen, terwijl de omstandigheid dat de gedichten
niet langer gezongen maar gereciteerd werden, het mogelijk maakte die gedichten
in de lengte en breedte uit te breiden. Zo schiepen de dichters het omvangrijker
epische gedicht, dat op zakelijke, maar dichterlijk-verheven wijze, d.w.z. in gedragen
stijl, het verhaal doet van grote en indrukwekkende gebeurtenissen uit de geschiedenis
van stam of volk; het mensenlot wordt er doorgaans gezien als berustend in de hand
van hoger machten: de mens is pion op het schaakbord van deze machten; waar deze
niet optreden, spelen bovenpersoonlijke motieven als eer, trouw, maagschap,
bloedwraak, wrok een dominerende, soms allesbeheersende rol. Zo ontstonden,
eeuwen na de Merovingische periode, gedichten als de Beowulf en Kudrun2, waarvan
de namen ook in een ge-

1
2

Wolfgang Lange, Studien zur christlichen Dichtung der Nordgermanen, 1000-1200, Göttingen,
1958.
Over de Kudrun, L. Peeters, Historische und literarische Studien zum dritten Teil des
Kudrunepos, Meppel, 1968 (diss. Utrecht); Peeters bespreekt o.a. de situering van de stof,
en de lokalisering van het werk in de Nederlanden.
J.W. Vorrink heeft in een artikel Die Urgudrun, Levende Talen, 1963, 603-45, betoogd, dat
de Kudrun een oorspronkelijk zuiver Nederlandse tekst uit de elfde eeuw zou zijn (± 1100).
Zijn uiteenzetting ondervond veel tegenspraak; vgl. o.a. H. Bruch, De Hollandse Graven en
het Gudrunepos, Levende Talen, 1964, 231-9.
In 1967 verscheen Werner Hoffmann, Kudrun, Ein Beitrag zur Deutung der
nachnibelungischen Heldendichtung, Stuttgart.
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schiedenis van de Nederlandse letterkunde op hun plaats zijn, nu nauwkeuriger studie
van de oorsprong dezer gedichten heeft aangetoond, dat op onze bodem historische
gebeurtenissen zich afspeelden, naar aanleiding waarvan oude liederen, heldenliederen
vooral werden gezongen, ten (groten) dele zelfs zijn ontstaan, die als kernen van
deze latere grote epische gedichten kunnen gelden. Ook de Franse chansons de geste
en vele, ten dele naar het Frans bewerkte, middelnederlandse dichtwerken waarover
wij verderop zullen spreken, vinden hun oorsprong in deze liederen en de ermee
samenhangende verhalen. De in deze periode in Engeland geschreven Beowulf (8e
eeuw) is van eminent belang als het eerste epos dat de Westgermaanse letterkunde
ons naliet. In zijn opbouw verraadt het, naast de eigenheden van de oude Germaanse
epiek, sterke invloed van de Latijnse epische dichtkunst (Vergilius o.a.); uit zijn geest
spreekt de invloed van het christendom: christendom en Germaanse geest vloeiden
hier, voorzover wij weten voor het eerst in een letterkundig werk, tot een harmonische
eenheid samen: de Germaanse held heeft zich ontwikkeld tot de Germaans-christelijke.
Het is voor de Nederlandse letterkunde van belang om de hierboven genoemde reden:
ook aan dit gedicht liggen waarschijnlijk Nederlandse liederen ten grondslag.
Dat naast de in het Latijn geschreven letterkunde dicht- en prozakunst in de
volkstalen bestond, blijkt uit talrijke zinspelingen en uitdrukkelijke vermeldingen.
Van één zeer vroeg dichter in het ‘Nederlands’ is ons ook de naam bekend, van de
Fries BERNLEF, die in 809 stierf. Tijdens zijn leven stond hij bij het volk in hoog
aanzien, wijl hij ‘onder harpbegeleiding de daden der oude Friezen en de oorlogen
hunner koningen bezong’, - onmiskenbaar-duidelijke aanwijzing in de richting van
de aloude heldenpoëzie1. Van algemene bekendheid is, hoe reeds eerder Karel de
Grote ‘de Frankische zeer oude liederen, waarin de daden der oude koningen werden
bezongen, liet opschrijven en in de herinnering bewaren: ‘vitem barbara et
antiquissima carmina, quibus veterum regum actus et bella canebantur, scripsit
memoriaeque mandavit’, zoals Eginhard in zijn Vita Caroli magni 29 zegt. Maar
hiervan is niets bewaard2.

1
2

Over Bernlef uitvoerig D. Stracke, Historisch Tijdschrift 4 (1925), 59-70 en 150-69.
Een reconstructie van de inhoud aan de hand van berichten der geschiedschrijvers beoogt
Fr. von der Leyen in Das Heldenliedbuch Karls des Grossen, Bestand, Gehalt, Wirkung,
München, 1954.
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Hoogst belangrijk is, uit de volgende eeuw, de Heliand, geschreven, mogelijk op
aansporing van Lodewijk de Vrome, omtrent 830. In de Heliand1 bezitten wij het
eerste grote gedicht uit deze streken met een niet-Germaanse, maar zuiver christelijke
stof: het leven van Christus. In zijn opvatting van de stof echter bewaart het een in
veel opzichten typisch Germaans karakter. De auteur stelt Christus voor als een
Saksische hertog die Nazarethburg bewoont en gevolgd wordt door zijn discipelen,
adellijke dienstlieden, mannen van hoge geboorte; zeden en gewoonten, ook van
Jezus en de zijnen, zijn die van de Germanen; wat minder strookt met het Germaanse
ideaal liet de auteur weg, zonder dat nochtans het goddelijke ideaal vervalst wordt:
de acht zaligheden blijven ook in de leer van deze Koning-Christus het hoogste. Ook
naar de uiterlijke vorm handhaafde de auteur het karakter van het Germaanse epos,
met name de typische Oudgermaanse versvorm met zijn stafrijm of alliteratie. In
hoofdzaak berustte dit vers op het volgende beginsel2: de versregel, die geenszins
identiek is met de zin, wordt door een rust (cesuur) in twee helften verdeeld; elk der
beide delen van dit vers kent twee beklemtoonde klankgroepen; die in de eerste
vershelft beginnen met dezelfde klanken (medeklinkers of gelijke groepen van
medeklinkers, of klinkers), en hiermede allitereert één van de beide beklemtoonde
klankgroepen in de tweede helft van de versregel. Bijvoorbeeld:
thô ward thar an thene Gastseli
Megincraft Mikil // Manno gesamnod
Heritogono an that Hûs //, thar iro Herro was
an is Kuningstôle.3

Deze hoofdregel was overigens geen wet van meden en perzen: men week vrij veel
af.
Een halve eeuw later komt echter naast dit Oudgermaanse een nieuw rijmbeginsel
op. In Zuidfrankisch dialect schreef namelijk omstreeks 868 de als scholaster aan de
kloosterschool van de abdij van Weissenberg in de Elzas gestorven Otfrid zijn
Evangeliënharmonie; hij behandelde hierin dezelfde stof als in de Heliand bewerkt
werd, maar

1
2
3

J.J. van Weringh, Heliand and Diatessaron, Assen, 1965 (Utrechts proefschrift).
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I2, 144-5, waar verdere literatuuropgaaf.
Toen werd daar in de gastzaal een grote schare van mannen verzameld van hertogen in het
huis, waar hun heer was op de koningsstoel. - Geciteerd naar Te Winkel, Ontwikkelingsgang
I2, 143.
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liet de alliteratie los en voerde het aan de Romaanse talen ontleende eindrijm in.
Behouden bleef echter het beginsel der accentuatie: het vers heeft ook hier vier
heffingen; tussen de heffingen in kunnen dalingen voorkomen of ontbreken.
Het nieuwe technische procédé van het eindrijm werd in onze streken het eerst
toegepast in het Lodewijkslied, het enige Westgermaanse lof- en danklied dat ons
bewaard bleef. Het bezingt in honderdachttien paarsgewijs rijmende verzen1 de
overwinning die Koning Lodewijk III van West-Francië in 881 te Saucourt aan de
Schelde op de Noormannen behaalde. Het hele gebeuren wordt gezien vanuit de
christelijke wereldbeschouwing: Lodewijk is de door God geroepen strijder, die het
land bevrijdt van de, wegens de zonde gerechte, beproeving Gods. Snel is de
gebeurtenis verteld in de bondige stijl van het oude Germaanse loflied, behoudens
dan de nieuwe rijmmethode. Het gedicht is mogelijk geschreven door een monnik
uit de Nederfrankische abdij van Elno bij Valenciennes2.
De door Lodewijk op de Noormannen behaalde overwinning vond eeuwen later
nog weerklank in de Franse epische letterkunde. Heeft zij aanleiding gegeven tot het
ontstaan van meer lofzangen of heldendichten dan het Lodewijkslied? En zoja, in
welke taal? Even weinig als in het begin van deze eeuw de wetenschap geneigd was
in de cantilenae rusticae, waarover de latere kroniekschrijvers en hagiografen spreken,
Frankische liederen te vermoeden, evenzeer hellen hedendaagse geleerden ertoe over,
hierbij niet aan Franse, maar aan Westgermaanse dichtkunst te denken. Het ligt
trouwens a priori voor de hand, dat men in de volkstaal is blijven dichten en zingen
over de gebeurtenissen die

1

2

Einan Kuning vveiz ih, Heiszit her Hluduig, Ther gerno gode thionot: Ih vveiz her imos
lonot. E. von Steinmeyer, Die kleineren Althochdeutschen Sprachdenkmäler, Berlin, 1916,
85.
Zowel Hildebrandslied als Heliand en Lodewijkslied werden door Jac. van Ginneken
beschouwd als mogelijk directe voortbrengselen van Nederlandse bodem. Hij huldigde ten
bate hiervan de theorie, dat een grote groep Thüringers via Keulen en Emmerik naar de
Veluwe zou zijn gekomen, van wie dan weer een deel naar het zuiden zou zijn getrokken.
Deze opvatting wordt heden ten dage door de deskundigen niet meer gedeeld. De Heliand
wordt tegenwoordig beschouwd als een produkt van het klooster Werden aan de Roer (Jac.
van Ginneken zette zijn opvattingen uiteen in Onverwachte Oud-Nederlandsche aansluitingen,
Onze Taaltuin 1933, 1 vgl., Ras en Taal, Amsterdam, 1935, 2 vgl.; over De herkomst van
den Heliand-dichter, Onze Taaltuin 1933, 46 vlg.).
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gemoed en verbeelding bewogen, zoals dit in de eeuwen daarvóór het geval was.
Bewaard bleven aan uitvoeriger teksten uit de Oudnederlandse letterkunde de
Westnederfrankische z.g. Malbergse glossen, vertalingen van, toelichtingen op de
beroemde ‘Lex Salica’, de Salische wet der Nederfranken, die nog ten dele
opklommen tot de zesde eeuw, maar neergeschreven zouden zijn in het midden van
de negende eeuw. Het prozawerk is overigens van geringe letterkundige waarde,
terwijl wij het alleen maar kennen uit een zeer laat (zestiende-eeuws) afschrift.
Een interessant oud tekstje is in 1931 ontdekt op de laatste bladzijde achter een
Oudengels handschrift der Bodleian Library te Oxford. De tekst, met de inleidende
en afsluitende Latijnse regels, luidt volgens W.J.A. Carons reconstructie1 als volgt:
... quid expectamus nu(nc)
Abent omnes uolucres nidos inceptos nisi ego et tu
Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hi(c)
[e]nda thu uu[at] (u)nbida(n) (uu)e nu
Rector celi nos exundi ut dignare nos salutare

Als men de zinnen waarover het gaat, achter elkaar plaatst en indeelt, krijgen we het
volgende:
Abent - omnes volucres - nidos inceptos - nisi - ego et tu - quid expectamus nu(nc), en: Hebban - olla uogala - nestas hagunnan - hinase - hi(c) (e)nda thu - uu(at)
- (u)nbida(n) (uu)e - nu. Met andere woorden (zoals de Latijnse regels al te verstaan
geven): alle vogels hebben hun nesten begonnen (zijn begonnen hun nesten te bouwen)
behalve ik en jij; wat (waarop) wachten we nu? - Wat heeft de Vlaamse jongeman
in de abdij van Rochester in Kent bedoeld? Van Ginneken zag in deze regels een
minnedichtje2; Schönfeld stelde de hypothese van het heimwee naar het Vlaamse
vaderland3; De Smet hecht bijzondere waarde aan de reeds door Schönfeld
gesignaleerde aanleuning bij de bijbel en wijst erop hoe in de religieuze teksten uit
de middeleeuwen het beeld van de vogel en zijn nest monastiek bedoeld wordt; zo
bij Bernardus; hij vergelijkt zich, de monnik, met een

1

2
3

W.J.A. Caron, Taal en Tongval VI (1954), p. 62-7, voorál echter Het taalspel van de probatio
pennae, TNTL 79 (1963), 253-70; Caron vermeldt daar ook de oudere studies over deze
regels.
Jac. van Ginneken, Onze Taaltuin V (1936), 54 vlg.
M. Schönfeld, TNTL LII (1933), 1.
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vogel, die naar zijn nest, de abdij verlangt. De Smet stelt dan ook deze monastieke
interpretatie voor: uiting van het verlangen naar de geestelijke rust van het
kloosterleven: ‘alle vogels (= de geroepenen van God) zijn reeds met het bouwen
van hun (geestelijk) nest begonnen, alleen Gij nog niet en ik. Waarop wachten we
nu nog?’ Daarop zou dan de vijfde (latijnse) regel met de smeekbede tot God direct
aansluiten. - Nadere analyse van het desbetreffende schutblad bracht De Smet ertoe
dit Oudwestnederfrankische verspaar te dateren niet vroeger dan eerste helft twaalfde
eeuw1.
Van Mierlo wijkt af van de door De Smet voorgestelde uitleg: hij meent dat deze
geestelijk-monachale interpretatie onaanvaardbaar is en dat vastgehouden moet
worden aan Van Ginnekens verklaring, ontdaan overigens van haar romantische
inslag. Hij acht het zinnetje een minnevers, dat misschien afkomstig is uit een
vollediger minnelied. Hij meent echter dat het geen spontane uiting van de schrijver
is, maar een reminiscentie uit een oud minnelied. De Dietse tekst acht hij primair;
het Latijn de letterlijke vertaling van het Diets2.
Caron gooit de interpretatie over een andere boeg. Hij wijst erop, dat de schrijver
niet anders bedoeld heeft dan door een kunstig spel een etymologische grap vertonen.
Spelend met de taal, demonstreert hij hoezeer het Nederlands ‘in zinnen die hij
daartoe gecomponeerd heeft’, overeenstemming vertoont met het Latijn naar vorm
en inhoud. Hoewel de taalstructuur van het Latijn een geheel andere is dan die van
het Nederlands, lukte het de maker in dit geval ‘tegenover elk Latijns woord een
Nederlands woord te plaatsen’ met gelijke betekenis, treffende klankovereenkomst,
een precies gelijk aantal geaccentueerde lettergrepen en een gelijk aantal alliteraties.
Wie de hierboven ingedeelde woorden en woordgroepjes met elkaar vergelijkt, ziet
inderdaad deze, door Caron nader uitgewerkte, treffende overeenkomst, ‘het spel
van de formatie der overeenkomstige Latijnse en Nederlandse zinnen met
gebruikmaking van etymologisch verwante woorden’.
Op grond hiervan acht Caron het etymologisch spel de hoofdzaak, niet de
zinsinhoud. Met deze ‘oudste’ tekst zou men dus staan voor een woordkunstenaar
voor wie het taalspel primair was, niet de uiting van

1

2

J.M. De Smet, Het oudste zinnetje in onze moedertaal, Leuvense Bijdragen XLIV (1954),
98-113. M. Gysseling, De aanvang, VMA, 1968, 134, stelt het op het einde van de elfde of
het begin van de twaalfde eeuw.
J. van Mierlo, Bij een oud penneprobeersel, VMA, 1955, 545-59.
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gemoedsbewogenheid of gedachtencomplexen. Natuurlijk ís er een zinsinhoud, al
is die voor de auteur van secundaire aard geweest. Caron geeft de voorkeur aan de
opvatting van Van Ginneken zoals die door Van Mierlo is gemodificeerd: hij acht
die het meest in overeenstemming met het speelse karakter van deze zinnen.
En dan is er het versje Tesi samanunga vvas edele unde scona, et omnium virtutem
pleniter plena, dat in 1130 onder een naamlijst van de broeders en zusters van het
klooster Munsterbilzen (Limburg) geschreven werd op een vrijgebleven ruimte in
een negende eeuws evangeliarium1...

3
Aan de bloei der christelijke beschaving tijdens de opkomst en grootheid van de
Karolingen komt vrij spoedig een einde als het Karolingisch gezag niet in staat blijkt
zich te handhaven, het verdrag van Verdun (843) een diepgaande scheuring brengt,
inwendige twisten de rijken verscheuren, en de Noormannen binnenvallen. De tweede
helft van de negende, en het eerste gedeelte van de tiende eeuw betekenen, in
vergelijking met de eraan voorafgaande periode, een diepe inzinking. Geleidelijk
echter herstellen zich dan tot op zekere hoogte orde en rust, en tegen het einde van
de tiende eeuw begint het religieuze en culturele leven opnieuw te bloeien. In de
elfde eeuw gaat West-Europa dan een nieuwe periode van materiële en geestelijke
bloei tegemoet, die zich voortzet in wat men noemt de renaissance van de twaalfde
eeuw. Aan deze periode en wat daarop volgt dient, ter verklaring van wat in onze
letterkunde tot uitdrukking komt, uitvoeriger aandacht besteed te worden.

1

M. Gysseling, De herkomst, VMA, 1968, 134.
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Middeleeuwen 1170-1430
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Inleiding: het culturele milieu
De ‘Renaissance’ van de twaalfde eeuw
De elfde eeuw is de eeuw van Willem de Veroveraar (1027-1087), de schepper van
de eerste krachtig georganiseerde staat van de premoderne tijd, waarmee hij voor
vijfhonderd jaar mentaliteit en gedachte van het Westen oriënteerde1. Zij is, in haar
tweede helft vooral, de eeuw van de romaanse kunst; het is de eeuw ook waarin de
Franse dichtkunst in de volkstaal tot stand komt. Vrouwen gaan een inspirerende rol
spelen. Willems dochter, gravin Adèle de Blois, was een geleerde en zeer ontwikkelde
vrouw2. In het zuiden van Frankrijk ontstaat de poëzie van de troubadours die
betrekking heeft op wat men de fin' amors en hoofse liefde noemt. Men vindt de
eerste voorbeelden ervan in het werk van Willem de Negende, hertog van Aquitanië,
achtste graaf van Poitiers (1071-1127), aan het eind van de elfde eeuw.
Dit alles hangt samen met de algehele vernieuwing die deze eeuw kenmerkt, in
economisch en cultureel opzicht; daaronder vooral de ontwikkeling van het leven
aan de verschillende hoven met de tendens van adel en ridderschap zich als het ware
aaneen te sluiten, zich te constitueren tot een klasse met erfelijk-gesloten opvolging
en eigen min of meer vastgelegde gedragsregels, waarin de vrouw een grote rol gaat
spelen3.
Bijna ongemerkt gaat dan de elfde eeuw over in de twaalfde, die ‘erstaunliche
Epoche, die sich durch den ersten Aufschwung des modernen Europa in allen Lebensund Geistesbereichen auszeichnet’4.
1. In de twaalfde eeuw, aldus Huizinga, heeft de westers-christelijke beschaving
definitief haar vorm, haar gestalte aangenomen5. Deze formulering wijst op
bevestiging en consolidatie van verworvenheden. Die zijn inderdaad en
indrukwekkend aanwezig. Maar deze twaalfde eeuw is óók en bij uitstek scheppend
en vormend6, creatief vernieuwend,

1
2
3
4
5
6

Paul Zumthor, Guillaume le Conquérant et la civilisation de son temps, Paris, 1964.
R. Bezzola, Le sens de l'aventure et de l'amour, Paris, 1947 (in het Duits: Liebe und Abenteuer
im höfischen Roman, Hamburg, 1961); Liebe, 237.
J. Frappier, Vues sur les conceptions courtoises dans les littératures d'oc et d'oïl du XIIe
siècle, Cahiers de la civilisation médiévale II (1959), 135-58, t.a.p. 137.
R.R. Bezzola, Liebe, 11.
J. Huizinga, Verzamelde Werken IV, 104, 109.
J. Huizinga, ibidem.
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- en dat wijst naar de toekomst. Naast consolidatie van de traditioneel-christelijke
denkbeelden en opvattingen, en de daarop berustende klassiek-evenwichtige
kunstuitingen kent zij, dwars daar doorheen, de nervositeit en beweeglijkheid van
het moderne, het zoekende en schichtig-vooruitstrevende.
De twaalfde eeuw is de eeuw van Bernardus († 1153) èn van Abelard († 1142),
van de orthodoxe mystici èn van de Albigense Katharen. De ingetogenheid van de
mystiek vindt een tegenpool in de uitbundige dadendrift rond de kruistochten (maar
het was de mysticus Bernardus van Clairvaux, die in Vézelay opriep tot de tweede
kruistocht). Zij kent de hartstochtelijk zoekenden, degenen die experimenteren en
nieuwe wegen banen. Daardoor maakte zij op de hedendaagse beschouwer de indruk
typisch ‘modern’ te zijn, de indruk, dat men onconventioneel, vaak zelfs heterodox
ronddoolt in domeinen van geest en gemoed die men tot dan toe niet (of niet meer)
kende, een eeuw van grote beweeglijkheid, - ook uitwendige, fysieke (de kruistochten
en het daaruit volgend, zo belangrijk contact met het Oosten), èn geestelijke
beweeglijkheid met alle verwarring die daaraan inherent is.
Een van haar laatste beschrijvers gebruikt een markant beeld, dat beide aspecten
zichtbaar maakt: ‘Het is als stromen nu ineens in het Westen vloeden tezamen welke
tot dan waren tegengehouden, maar in werkelijkheid was al veel grondwater aanwezig.
Het is als schudt het Westen, dat vanaf het Karolingische en Ottonische tijdperk
vastgebonden was in de macht van de profane en christelijke antieken, een last van
zich af waardoor het zich verfrist en bevrijd voelt en omstreeks de elfde eeuw een
nieuw leven kan beginnen: ouder in jaren, jonger naar de geest’1.
Eigenlijk veel meer dan de tijd waaraan wij officiëel het begrip ‘Renaissance’
verbinden, aldus Huizinga, hebben wij in de twáalfde eeuw al te doen met een
ontwaking, een ontluiking. Het is als een melodie die overgaat in een helderder toon
en levendiger maat, het is als de zon die door de wolken breekt2. Het nieuwe
demonstreert zich zo verrassend, zo fonkelend-nieuw dat Michelet zich afvroeg:
‘Pourquoi la Renaissance arrive-t-elle trois cents ans trop tard?’3. De middel-

1
2
3

K. Chr. J.W. de Vries, De Mariaklachten, Zwolle, z.j., 4.
J. Huizinga, Verzamelde Werken IV, 105-6.
J. Michelet, La renaissance italienne et la philosophie de l'histoire, Revue de Deux mondes
72 (1885), 342, ook in de bundel Etudes méridionales, 1887.
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eeuwen sterven af in de twaalfde eeuw, meent hij, de nieuwe tijd is gekomen; het is
slechts de hardnekkige tegenstand die ‘le moyen-âge’ bood aan de terugkeer tot de
natuur, die de renaissance heeft vertraagd1.
Het lijkt in elk geval juist te spreken van de ‘Renaissance van de twaalfde eeuw’.
De beschrijver ervan stelt haar aanvangen in het laatste derde deel van de elfde eeuw
en in het eerste kwart van de twaalfde2.
2. Wie de elementen overziet3 waaruit deze twaalfde-eeuwse, vrij heterogene
beschaving is opgebouwd, vindt voor wat de politieke aspecten ervan betreft, allereerst
‘le second âge féodal’, een hecht systeem van onderling door persoonlijke relaties
verbonden banden, afdalend van de vorst via de machtige vazallen tot de eenvoudige
ridders, - systeem dat overigens telkens tot nieuwe groeperingen aanleiding gaf.
Binnen dit systeem hield men de idee van de ridderschap levend, maar ook van het
koningschap waaruit rechtsorganen ontspringen en staten zich gaan consolideren.
In de sector van het sociaal-economische leven kent de twaalfde eeuw de opvallende
groei van de steden en, in verband daarmee, van de klassen van de kooplieden.
Daarbinnen de drang tot broederschaps- en gildevorming, die het economisch leven
gaat geleden.
Op juridisch gebied wordt zij gekenmerkt door een in intensiteit toenemende studie
van het droit civil met inbegrip van een hernieuwde studie van het klassieke romeinse
recht. Daarnaast de opkomst van het droit canon, dat in deze eeuw zijn
wetenschappelijk statuut krijgt. De kerkelijke geleerden formuleren de theorieën van
de kerkelijke praktijk, zoals van de andere zijde het wereldlijk recht (en het recht
van de wereldlijke macht) geformuleerd was.
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J. Huizinga, Verzamelde Werken IV, 250.
Ch. H. Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge (Mass.), 1928. Vgl.
E.R. Curtius, a.w., 63 en 260.
Vgl. J. Huizinga, a.w., IV, en Henri Davenson, Les Troubadours, Ed. du seuil, [1961], 20-44.
J.J. Mak publiceerde in de N.R. Ct. een reeks artikelen over wat hij noemt de ‘crisis van de
twaalfde eeuw’, welke crisis ‘de geboorte van onze moderne beschaving heeft ingeluid. Dat
wil zeggen, dat toen de problematiek ontstond, waarmee we nog dagelijks worstelen’. Een
vijftigtal van deze artikelen werd gebundeld in De geboorte der moderne westerse beschaving,
Arnhem, 1954. De citaten ald. - In dit boek van Mak ook een aantal hoofdstukken over de
(hoofse) liefde.
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De geestelijke macht van de paus en van de kerkelijke hiërarchie constitueert als het
ware het leven van de Europese christenheid. Deze christenheid maakt echter ook
indringend kennis met andere religie- en beschavingsvormen, vooral met die van het
nabije Oosten, waarmee men door de kruistochten in aanraking kwam. De
overvloedige weelde en overdadige pracht die dit Oosten kenmerkte, hebben een
diepe indruk gemaakt op de bewoners van West-Europa. De weerslag ervan vindt
men in de voorkeur voor het vreemde, het exotische, het verrassend nieuwe; deze
elementen worden geënt op de stam van de traditionele Westeuropese cultuur. De
geest wordt erdoor verrijkt met ongewone stoffen en verbeeldingswerkelijkheden.
De bloei van het christendom blijkt uit het feit, dat, naast de eerbiedwaardige oude,
geheel nieuwe kloosterorden verrijzen, vooral gevolg van het - ten dele daarmee
samenhangende - feit, dat het geestelijk leven intenser en speculatiever wordt, met
name waar het niet meer individueel beoefend wordt, maar in onderlinge
samenwerking van geleerden; dit gebeurt aan de grote universiteiten, deze
oorspronkelijke scheppingen van de middeleeuwen1, waar wijsgeren en theologen
van de vroege scholastiek doceren; men vat niet alleen samen, maar zet eigen systemen
in elkaar. Zij leidt ook naar een ‘nieuwe mystiek, die van Sint Bernard, met haar
bloeiende en levende uitdrukking over de wonderen der genade’. Zij leidt ook tot de
opvallende beoefening van de exacte wetenschappen die deze eeuw kenmerkt.
3. Dit hele complex van economische, sociale, politieke en religieuze factoren schept
de nieuwe geestelijke cultuur van West-Europa, met name van het cultuurgebied
daarvan bij uitstek: Frankrijk.
Iets meer over de inhoud daarvan. De twaalfde eeuw wordt gekenmerkt door het
tot ontwikkeling komen van scholastieke wijsbegeerte en theologie. Men tracht door
denken alle gegevens die de rede verzameld heeft met die van de Openbaring in een
dubbel systeem van christelijke wereldbeschouwing te verenigen, waarin geloof en
weten ieder een eigen plaats behouden. Wel trachten de beoefenaars van de
scholastieke wijsbegeerte hun terrein te onderscheiden van dat van de theologie - en
omgekeerd -, maar het blijkt in de praktijk moeilijk de grenzen te handhaven, temeer
waar de meningen over de feitelijke verhoudingen van geloof en weten aanzienlijk
uiteenlopen. Aanzien-

1

E.R. Curtius, a.w., 64-7.
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lijk verschil van mening doet zich ook voor bij de beantwoording van de vraag welke
problemen bij voorrang behandeld moeten worden. Het antwoord hangt er vooral
vanaf wie men wenst te volgen (Augustinus en het neoplatoonse denken, ofwel
Aristoteles-Boëthius bijvoorbeeld).
Voorbereid in de vroege scholastiek vanaf de achtste eeuw, acht men de twaalfde
en dertiende eeuw de periode waarin dit scholastiek denken zijn hoogtepunt bereikt
met, in de twaalfde eeuw, auteurs als Abelard, Bernard van Clairvaux en de school
van Sint Victor, de school van Chartres. In de dertiende eeuw wordt dit alles verder
uitgewerkt1. Het wordt dan ook vaak zover gesystematiseerd dat men tot
spitsvondigheden en behandeling van futiliteiten overgaat. Ook in de twaalfde eeuw
zijn al verschijningsvormen aan te wijzen van wat Huizinga een ‘mateloos logicisme’
genoemd heeft2. Maar het hoogtepunt moet niet beoordeeld worden naar deze
deviaties, noch de twaalfde naar wat in kiem aanwezig was. De twaalfde eeuw is
veeleer gekenmerkt door oorspronkelijkheid, jeugd, lenigheid van denken, een
opvallende frisheid en oorspronkelijkheid die haar bijzonder attractief maken.
Wanneer met recht gesproken mag worden van de renaissance van de twaalfde eeuw,
dan is het humanisme een van de belangrijkste exponenten daarvan. Men steunt
daarbij op de bestudering van wat men de klassieken noemt, maar als het de term
humanisme genoemd wordt, valt deze term toch allereerst op te vatten in de bredere
zin van: begrip van humaniteit, begrip van en gevoel voor typisch menselijke waarden.
Stellig heeft intussen op de totstandkoming daarvan de studie van de auteurs van
de klassieke oudheid grote invloed uitgeoefend.
4. Het zijn aanvankelijk vooral de kloosters geweest met hun kloosterscholen, die in
de eeuwen van verwildering na Karel de Grote het vuur der beschaving brandende
hielden. Dat zij daarbij het Latijn als voertaal gebruikten, ligt voor de hand. In deze
kloosterscholen had men ook de handschriften uit de klassieke oudheid bewaard en
overgeschreven. Men had ook nagevolgd, vrijwel uitsluitend in het Latijn. In veel
van deze Latijnse teksten waren oude inheemse stoffen behandeld (het Walthariuslied
van ca. 930; Ruoblieb van ruim een eeuw later,
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F. Sassen, Geschied. der Patrist. en Middeleeuwsche wijsbegeerte, 21939.
J. Huizinga, Verz. Werken IV, 110.
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ca. 1070; van weer een eeuw later, van ca. 1150, de Isengrimus over de wolf) in trant
en stijl van klassieke voorgangers. Andere weer brengen motieven uit de kunst van
de skop en verwerkingen daarvan, ook in de Nederlanden, en wel vanaf de negende
eeuw. In deze periode ontstaan ook de talrijke Latijnse werken van geleerde en
stichtelijke aard, die later in de middeleeuwen bewerkt zullen worden, mede gevolg
van de herleefde bestudering in de twaalfde eeuw van de antieke beschaving, van
het Grieks en Latijn (en het Arabisch), van het Romeinse recht, van de letterkunde
van Grieken en Romeinen.
Bij alle geestelijke vrijheid die de schrijvers van de eigen dichtkunst in het latijn
kennen, blijven de twaalfde-eeuwers zich toch aanvankelijk duidelijk ondergeschikt
achten aan het gezag van de oudheid; Bernard van Chartres († tussen 1126 en 1130)
formuleerde hun standpunt: ‘Wij zijn als dwergen op de schouders van reuzen gezeten,
opdat wij meer en verder gelegen dingen kunnen zien dan dezen, niet door scherpte
van eigen gezicht of hoge gestalte, maar daar wij omhooggedragen en geheven
worden door reusachtige grootheid’1. Daaruit moet ook verklaard worden de
handhaving van het antieke ideaal, dat de retorica - een der gewichtigste, de tweede
van de zeven vrije kunsten2 - bleef zien als integrerend deel van alle vorming. Retorica:
aanvankelijk bij de Grieken: het complex aanwijzingen om te komen tot kunstzinnige
opbouw van de rede(voering), naderhand, bij de Romeinen (Ovidius!), overgedragen
op de poëzie, in de twaalfde eeuw - door de school van Chartres met name gehandhaafd als de edele, vruchtbare verbinding tussen verstand en woord (ratio en
oratio), als middel tot de verfijning van de geest, als grondslag van de samenleving.
Deze retorica handhaaft uiteraard de waardering voor en studie van de klassieke
auteurs, door wie de retorica perfect was toegepast.
Van grote betekenis was, in de elfde eeuw, de opzet de retorica dienstbaar te maken
aan de briefstijl. Betekende dictare aanvankelijk dicteren, en dan niet alleen brieven,
maar ook teksten in hogere stijl, geleidelijk krijgt het woord de betekenis schrijven,
vervaardigen van

1
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Aangehaald door Van Salisbury in zijn werk van 1159: Metalogicon libri IV, ed. Webb, III
c. 4, 136 (vgl. Huizinga, a.w., IV, 96).
De eerste was de grammatica, door Dante nog altijd genoemd ‘la prima arte’; de grammatica
omvat aanzienlijk meer dan wat wij eronder verstaan, nl. ook begrippen als analogie,
etymologie, barbarisme, ook de hele opbouw van een uiteenzetting, synoniemiek, de
redefiguren (litotes, synedoche, metonymia e.d.), ook de metriek. Vgl. Curtius, a.w., 52 vlg.
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een tekst, met name van een poëtische tekst. Aan deze evolutie danken we de woorden
dichten, dichter, gedicht1.
Weliswaar heeft de bloei van de scholastiek in de dertiende eeuw het humanistisch
ideaal aan deze zijde van de Alpen op de achtergrond doen raken. Maar het Italiaanse
humanisme van de veertiende bracht het tot nieuwe ontplooiing. Daardoor bestaat
tussen de wereld van Johannes van Salisbury (uit de school van Chartres) en die van
Petrarca een geestelijke verwantschap2. De twaalfde eeuw is dus nog duidelijk
gekenmerkt door eerbiedige bewondering voor de Oudheid, die leidde tot gevoel
voor de schoonheid van de oude talen, tot liefde voor de schone letteren3.
Als echter in onze letterkunde eind twaalfde eeuw klassieke romans geschreven
worden, is het stadium van de loutere ‘receptie’ der antieke wereld al duidelijk
voorbijgestreefd, en bevindt men zich, bij alle eerbiedige bewondering voor de
Oudheid, in de periode waarin men meent zich te kunnen wagen aan ‘einem freien
Sichmessen mit den verehrten Vorbildern. Die Mündigkeit ist erreicht’4. Zij uit zich,
deze mondigheid, in omzetting van ‘antieke’ waarden in moderne: het antieke wordt
opgenomen in en verweven met het moderne.
5. Het is met name deze ‘renaissance’ van de klassieken die inleidde tot het
humanisme van de twaalfde eeuw. Huizinga5 rekent tot de beoefenaars van deze vorm
van humanisme figuren als de esthetisch-gevoelige theoloog Alanus de Insulis (†
1202)6, de estheticus Johannes van Salisbury, en Petrus Venerabilis, die de vervolgde
zwerver Abelard - die er zeker toe hoort - onderdak bood. De grote roem van de
twaalfde eeuw is verder de school van Chartres met een auteur als Bernardus
Silvestris, de auteur van De universitate mundi (geschreven tussen 1145 en 1153),
waarin het humanisme duidelijk tot uiting komt èn de dich-
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De troubadours heten bij Dante dictatores illustres. Daarbij te bedenken dat de invloed van
de retorica weliswaar positief het humanisme sterk bleef beïnvloeden, maar op de letterkunde
in de loop der eeuwen ook de druk van de uit de school der retorica stammende tradities
legde, m.a.w. de letterkunde bond binnen min of meer vaste schema's.
Vgl. Curtius, a.w., 86-7.
En waarvoor de dertiende dus weinig begrip zal hebben: ‘que la scolastique triomphante
exilera au XIIIe siècle avec sa rude discipline et sa technicité’, H. Davenson, Les troubadours,
39.
E.R. Curtius, a.w., 29.
Verzamelde Werken IV, 85 vlg., 122.
Vgl. E.R. Curtius, a.w., 127-131.
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terlijke, prikkelende frisheid in zijn beschrijvingen. Alanus van Rijsel (ca. 1128 tot
1202) met zijn De planctu Naturae en de Anticlaudianus (ca. 1180) is artistiek in
veel opzichten afhankelijk van Bernardus Silvestris. Hij bouwt ook voort op Bernardus
voor wat betreft zijn opvatting van de natuur en het daaruit voortvloeiende optimisme.
Binnen dit geheel is er een duidelijk zich áfwenden van de oudchristelijke monastieke
cultuur, een uitbreken uit de kloosterlijke ascese (van Cluny en, later, die van Cîteaux),
een zich wenden tot de mens, de natuur en haar schoonheid; er is een sterk emotionele
ontvankelijkheid, die meer dan aan de schriftuurlijke feiten aandacht zal gaan
schenken aan de vrome, door de Schrift gewekte menselijke gevoelens1.
Het mensentype dat nu ontstaat wordt gekenmerkt door vroeghumanistische
karaktertrekken: niet behoudzuchtig (als, vroeger, Augustinus, en in deze eeuw
Bernardus van Clairvaux, Hugo van Sint Victor), maar veeleer open, open voor de
cultuur (als, vroeger, Hieronymus), open voor de wereld, de werkelijkheid en haar
bijzonderheid; het kent een drang tot veelzijdige kennis en een spontane belangstelling
voor al het bestaande (zij het dat deze werkelijkheid gezien wordt als gefundeerd in
het geestelijke)2.
Zowel de ridderlijke geestelijke (Thomas Becket, Johannes van Salisbury) als de
‘ridderlijke’ dichters en denkers met hun idealen van het koningschap en de
ridderschap van de Graal kenden een gelijk doel: God bereiken maar zónder de wereld
te verliezen of te verloochenen; de wéreld is het de mens toegewezen werkterrein
om tot God terug te keren. Het wereldlijke wordt erkend in zijn eigen waarde en
autonomie. De twaalfde-eeuwer Alcher van Clairvaux († na 1165), waarschijnlijk
de auteur van De spiritu et anima, dat in zijn tijd nog als een werk
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F. van der Meer, Keerpunt der Middeleeuwen, Utrecht, 1950, 114-8. Voor een aanzienlijk
deel werd deze ommekeer, merkwaardig genoeg, veroorzaakt door de activiteit van de
overigens veeleer conservatief-orthodoxe Bernardus van Clairvaux, die door zijn strijdbare
vertogen weliswaar de glorie van Cluny fnuikte, maar ook de weg opende juist voor de
nieuwe gevoeligheid: ‘hij is de schepper van het nieuwe, geestelijke klimaat, omdat hij de
oude symbolen levend maakt en het Christusmysterie omringt met menselijke aandoening’.
Aldus F. van der Meer, Kleine Atlas van de westerse beschaving, Amsterdam, 1964, 86.
Voor een goed beeld van Bernardus' plaats in zijn tijd zie Anton van Duinkerken in zijn essay
over Sint Bernardus, Verzamelde Geschriften I, 301-447.
De karakteristiek van dit humanisme is tot stand gekomen in de werken van Et. Gilson, J.
Huizinga, Friedrich Ranke, E. Curtius.
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van Augustinus beschouwd werd1, schrijft: ‘Uit lichaam en ziel bestaat de mens: Ex
carne et animo constat homo, et utrumque bonum suum habet, in quo gaudet et
exsultat. Bonum animae est Deus, cum affluentia dulcedinis suae. Bonum carnis est
mundus, cum abundantia jucunditatis suae. Sed mundus iste exterior, Deus autem
interior’2. Hij spreekt over de ‘mundi istius mirabilis pulchritudo’3.
Bernardus' ascese èn uit de monastieke beslotenheid zich naar het volk kerende
opvattingen inspireren dus de tijd na hem, ook de dertiende eeuw, tot een opvallende
openheid ten aanzien van de werkelijkheid rondom, tot een zien met ‘verse ogen’,
tot belangstelling voor het concrete en het detail; dit alles vindt later, rond 1300, in
de bedelorden zijn weerklank en verwerkelijking. Maar het vindt in de twaalfde eeuw
ook zijn weerklank in religieuze en profane denkrichtingen die men toen ter tijde
ketterijen noemde: in Frankrijk de Armen van Lyon, met name echter de Katharen,
vooral in het gebied van Languedoc. Belangrijke uitingen, die dan nog aan gewicht
winnen wanneer men de erachter gelegen denkbeelden ziet die in de tijd zullen
doorwerken. Voor de letterkunde is daarbij weer vooral van belang wat in de school
van Chartres tot uitdrukking kwam: een duidelijk toenemend naturalisme. Bernardus
Silvestris De universitate mundi bijvoorbeeld vertegenwoordigt in het humanisme
van de twaalfde eeuw eerder de ‘heidense’ tak dan bijvoorbeeld een duidelijk
christelijk denker als Johannes van Salisbury; het christelijke is bij Bernardus
Silvestris tot een minimum beperkt, de atmosfeer van een vruchtbaarheidscultus
doordringt zijn kosmogonische opvattingen, - een zowel het platonisme als het
christendom vreemd element. Deze invoeging van de antieke natuur- en
vruchtbaarheidsgodheid in de christelijke era bepaalt de unieke betekenis van
Bernardus. ‘Die “Renaissance” dieser Epoche wird nur verständlich aus einem
Lebensgefühl, das aus den Quellen des Bios ge-
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H. Kolb, Der Begriff der Minne und das Entstehen der höfischen Lyrik, Tübingen, 1958, 31.
Migne, PL 40, col. 795, aangehaald Kolb, a.w., 337. ‘De mens bestaat uit lichaam en geest,
en elk van beiden kent zijn eigen welbehagen, waarin het zijn vreugde vindt en waarin het
opgaat. Het welbehagen van de ziel is God met de overvloed van zijn zoetheid. Het
welbehagen is voor het lichaam de wereld, met de overdaad van haar heerlijkheden. Die
wereld echter is geheel en al om hem heen, God daarentegen gans in hem’.
Migne, PL 40, col. 786, aangehaald Kolb, a.w., 50. ‘De wonderlijke schoonheid van die
wereld’.
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speist ist’, zegt Curtius. Tot het bewust maken van de vitale ondergronden van de
iuventus mundis heeft Bernardus Silvestris aanzienlijk bijgedragen1, hij, zijn
voorgangers en navolgers, zoals met name tot uitdrukking komt in hun theorieën
over de godin Natura (vgl. verderop de Roman van de Roos).
6. De twaalfde eeuw leeft dus niet vanuit één allesbeheersende conceptie, waarin
maar één levensopvatting bestaat. Bijzonder duidelijk demonstreert zich dit in de
kunst. De twaalfde eeuw kent in de beeldende kunsten de in zich besloten, horizontale,
voornaam hiëratische, streng ingetogen romaanse kunst, maar zij kent óók - vlak
daarop - de ranke, verticale lyrische uitbloei van de vroeg-gotische: demonstratie
van een snelle evolutie in uiterst kort tijdsbestek2.
Deze nieuwe geest demonstreert zich in de direct na 1100 plotseling herrezen
beeldhouwkunst. In de uitbeelding bijvoorbeeld van God, Christus, Maria en heiligen,
treft, na het hiëratische van de romaanse periode, ineens een menselijker, aardser,
vriendelijker, op den duur zelfs burgerlijker uitbeelding van deze figuren. Het
hiëratische verwijst naar de bovenaardse majesteit; het menselijke wijst ook terug
naar de aarde en het aardse, dat duidelijk met gevoeligheid geladen wordt3.
De wending valt niet minder op in de letterkunde. De twaalfde eeuw kent de
chanson de geste, die in haar strakke vorm thuishoort in de sfeer van de romaanse
bouwkunst; men kan de strijdbare ridder die zij verheerlijkt plaatsen naast de
strijdbaarheid van de monachalen uit de romaanse kloosterbouw. Maar even snel als
romaans in gotiek over-
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Over Bernardus Silvestris, E.R. Curtius, a.w., 118-21.
De eerste helft van de eeuw wordt nog volledig gekenmerkt door het uitsluitend overheersen
van de romaanse kunst. Voor wat Frankrijk betreft viert deze haar indrukwekkende triomfen
in de periode van 1080 tot 1140. Zij wordt echter, hoewel de hele twaalfde eeuw door over
heel Europa nog in de romaanse stijl gebouwd wordt, vanaf 1130 onmiddellijk gevolgd door
de ‘poëtische uitbarsting’ van de vroege gotiek (1140-1400; dan van 1400 tot 1550: het
‘herfsttij’ van de middeleeuwen). Het keerpunt valt dus rond 1130; in dat jaar wordt de derde
abdijkerk van Cluny ingewijd door de paus: dit romáánse bouwwerk vat als het ware het
romaans-monastieke verleden nog eens op imposante wijze samen. Maar van rond 1130
moeten óók de eerste tekeningen dateren van de seculiere bisschopskerk, de gótische
kathedraal van Sens. Hierover F. van der Meer, Keerpunt der middeleeuwen, Utrecht, 1950.
Aug. Vermeylen, Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst I, Amsterdam,
1921, 39 vlg.
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ging, werd de chanson de geste verfijnd in de ridderroman krachtens het motief van
de hoofse minne. Voor de letterkunde niet minder dan voor heel de cultuur betekent
deze hoofse minne het meest revolutionaire gegeven uit deze eeuw. Het is een
manifestatie bij uitstek van het naar de wereld toegewende humanisme, een der meest
kenmerkende eigenschappen van deze periode. De hoofse minne komt allereerst tot
uitdrukking in de provençaalse, en bij uitbreiding in de Westeuropese hoofse lyriek.
Men heeft in dit verschijnsel een duidelijke demonstratie gezien van ‘middeleeuws
individualisme’, van de zich onafhankelijk makende dichter, onafhankelijk van de
zeggenschap der kerk, een eigen toon aanslaand tegenover het overgeleverde ideaal.
Zo gezien, zou deze poëzie een symptoom zijn van de algemene emancipatie der
geesten in de twaalfde eeuw, een symptoom van het ontwaken van een wereldlijke
cultuur als uiting van een nieuw individualisme, dat noch in zijn denken noch in de
vorm waarin men zijn gedachten formuleerde, naïef was1.
Maar tegelijkertijd kent de twaalfde eeuw een grootse mystieke literatuur, die
echter ook weer typisch humanistische trekken kent. De mystiek is uiteraard naar
haar wezen niet naar de aarde toegewend, maar naar God; anderzijds echter bezit zij
in haar twaalfde-eeuwse beleving toch typisch ‘humanistische’ kenmerken, in haar
‘ingekeerdheid’, haar verlangen naar zelfkennis (naast Godskennis), kortom: in de
psychologische effecten van de mystieke erváring. N. de Paepe heeft dit kernpunt
als volgt geformuleerd: in de twaalfde-eeuwse Noordfranse mystiek komt een nieuwe
visie tot stand ‘op de verhouding van de mens tot God, een visie nl. die
gekarakteriseerd werd door de conceptie van een dynamische liefde. Deze liefde,
centraal punt van de nieuwe leer, was een doel in zichzelf, waarachtig een wijze van
zijn, zocht daarom niet naar een beloning, doch was haar eigen beloning omdat ze
identisch was met haar bezit. De maat van het bezit was immers de maat der liefde.
En deze was zonder maat en ardens, vehemens.
Buitendien werd de liefde ervaren als de weg naar de Godsontmoeting, waarin de
kennis van God en de vereniging met God in liefde, niet twee onderscheiden
momenten der unio waren doch de in deze unio organisch verbonden en in elkaar
versmolten psychische aspecten van

1

E.C. van Bellen, Middeleeuws individualisme, openbare les bij de aanvaarding zijner
werkzaamheid als privaat-docent in het Oud- en Middelfrans, de 16e eeuw inbegrepen, aan
de Rijksuniversiteit te Utrecht, Groningen, 1947; zie o.a. 17.
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de mystieke beleving. Onder de inwerking van de H. Geest immers waren amor en
intellectus tot één vermogen verenigd’1.
Wij zullen verderop zien, dat er op essentiële punten merkwaardige raakpunten
te constateren vallen tussen deze kenmerken der mystiek en belangrijke kenmerken
van de hoofse liefde2.
Om haar uitzonderlijke en revolutionerende betekenis dient namelijk aan de hoofse
liefde verderop apart en uitvoerig aandacht besteed te worden.

De dertiende eeuw
1. De dertiende eeuw zet in veel opzichten de twaalfde voort. Zoals wij hiervoor
zagen, kwamen de opvattingen en visies die in de dertiende eeuw zullen domineren,
al in de twaalfde tot ontwikkeling.
De macht van de Franse koning heeft zich geconsolideerd. Die van de paus bereikte
in de aanvang van de eeuw zijn hoogtepunt, maar nam in de loop van de eeuw af, en
verloor steeds verder aan betekenis. De dertiende eeuw kent de opkomst van de
bedelorden (franciscanen en dominicanen), terwijl de kruistocht tegen de Albigenzen
in het begin van de eeuw niet alleen deze ketterij vrijwel uitroeide, maar ook de hoge
geestelijke beschaving aan de kleinere hoven in de Midi vernietigde.
Het economische leven komt in West-Europa tot hoge bloei, zowel het agrarische
als het stedelijke. Met het gevolg dat in de verhouding van de maatschappelijke
standen een belangrijke verschuiving optreedt. Aan het einde der dertiende eeuw
schittert in onze landen nog de briljante figuur van hertog Jan I van Brabant; het lijkt,
alsof in hem nog eenmaal het typisch middeleeuws ridderwezen zich wilde
samenballen tot meest volmaakte uiting, - gematigd overigens door de tempering die
onder invloed van de katholieke kerk was aangebracht. Maar Jan I en, niet minder,
zijn tijdgenoot Floris V in het noorden, hadden met meer overleg dan voordien het
geval was hun houding te bepalen ten aanzien van de geheel nieuwe positie die de
derde stand, de burgerij, vooral die der gemeenten, gaat innemen. Haar dominerende
positie in het maat-

1
2

Jaarboek Kon. Vl. Acad. 1966, 228-9.
De contactpunten tussen de profane en de mystieke minne zijn uitvoerig behandeld door N.
de Paepe in Hadewijch. Strofische Gedichten. Een studie van de minne in het kader der 12e
en 13e eeuwse mystiek en profane minnelyriek, Gent, 1967. Een beknopte samenvatting ervan
Jaarboek Kon. Vl. Acad. 1966, 231 vlg.
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schappelijk leven moet de ridderschap delen met de burgerij. Naast de ondergaande
zon van de ridderschap, rijst de ster van de burgerij. Dat wil aanvankelijk vooral
zeggen: van het rijk geworden stedelijk patriciaat, dat in veel gevallen niet scherp
meer te onderscheiden valt van de adel; door huwelijken - uit financiële overwegingen
vaak allereerst door de adel gewenst - verflauwt de scherpe scheiding. De dominerende
positie in het openbare leven valt veelal toe aan dit patriciaat.
De dertiende eeuw kent op cultureel gebied als meest opvallend verschijnsel de
verdere uitgroei van het universiteitswezen.
2. Het evenwicht waarvan in de aanhef sprake was, werd ook gevonden op het centrale
gebied van het theologisch en wijsgerig denken, toen Thomas van Aquino zijn
synthese gevonden had tussen rede en openbaring, die aan de strijd der meningen
uit de aan hem voorafgaande tijd een einde had kunnen maken1.
Van aanzienlijke betekenis ook voor de plaats van de studie en beoefening van
taal- en letterkunde was het binnenstromen van de denkbeelden van de ‘nieuwe
Aristoteles’, dat wil zeggen: de Aristoteles van de natuurwetenschap, de metafysiek,
de ethiek en de politieke opvattingen. Dit dwong de denkende mens tot geestelijke
uiteenzettingen van ongewone betekenis. Aanvankelijk verbood de paus (1215) de

1

Deze strijd had zich in de vroege dertiende eeuw toegespitst in de tegenstelling tussen
augustijns-getinte theologie en (meer door de ‘nieuwe’ Aristoteles - die van de
natuurwetenschappen, de metafysica, de ethica en de politiek - geïnspireerd) ‘rationalisme’,
die elkaar weinig toegaven in eenzijdigheid van stellingname. ‘Het theologisme ging er van
uit, dat ieder deel van de Openbaring doorgrond kon worden, terwijl het rationalisme op het
standpunt stond, dat geen enkel deel van de Openbaring begrepen kan worden’. E. Gilson,
La philosophie au moyen âge, Paris, 1922, (aangehaald naar de Nederlandse vertaling De
Middeleeuwsche Wijsbegeerte, 's-Gravenhage, 1941, 61). Thomas beschouwde geloof en
rede als twee volstrekt verschillende vormen van kennis; men kan van de een dan ook niet
verlangen dat hij volbrengt wat het werk is van de ander. Geloof en rationele kennis achtte
hij specifiek ónderscheiden; zij zijn echter niet gèscheiden, allerminst elkaars tegenstelling.
Op grond van z.i. overtuigende bewijzen Gods openbaring aanvaardend, stelt Thomas, dat
de geopenbaarde kennis bestaat uit verschillende elementen: allereerst aanvaardt hij
geopenbaarde waarheden, de eigenlijke geloofsartikelen, al datgene in de openbaring wat de
menselijke rede te boven gaat; die rede kan hun waarheid dan ook niet aantonen, maar zij
kan evenmin bewijzen dat zij onwaarheid zijn; integendeel. -Daarnaast erkent hij geopenbaarde
waarheden die, hoewel geopenbaard, óók bereikbaar zijn voor het verstand alleen (als het
bestaan van God, het bestaan van de menselijke ziel en van haar onsterfelijkheid).
Verworvenheden, dit alles, van het denken en debatteren aan de universiteit in deze eeuw.
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publieke en particuliere bestudering van de nieuwe Aristoteles, een verbod dat in
1228 herhaald moest worden. De dominicanen brachten de solutie: zij wisten de
strijd te beslechten door een verzoening tussen de geloofswaarheden en de filosofie
van Aristoteles waarvan de belangrijkheid op den duur moeilijk ontkend kon worden.
Albertus de Grote en Thomas van Aquino bouwden Aristoteles' leer in de christelijke
filosofie en theologie in; zij werd op deze wijze zelfs hoogste wetenschappelijk gezag.
Deze ‘strijd’ heeft een aanzienlijk négatief effect gehad voor de studie der taal- en
letterkundige disciplinen. Hadden aanvankelijk grammatica en retorica het
leeuwenaandeel van de wetenschappelijke studies gevormd, door deze strijd kwam
het zwaarste accent te liggen op de door de ‘ontdekking’ van de ‘nieuwe’ Aristoteles
beïnvloede filosofie en theologie, alsook op de natuurwetenschappen. Een sterke
nadruk komt te liggen op de dialectiek (die nu logica heet), zozeer dat de oudere
generatie aanzienlijk verontrust kon worden door de nieuwe richting die grammatica
en retorica minachtte. Deze minachting impliceerde hoon voor de ‘auctores’. ‘Wat
wil de oude ezel? Waarom komt hij aandragen met teksten uit de oude schrijvers?
Wij scheppen het weten uit ons zelf’1. De dertiende eeuw legde duidelijk het heft in
handen van de logica, stellend dat de artes als samenvatting van de filosofie te kort
schoten: de stelling van Thomas van Aquino ‘septem artes liberales non sufficienter
dividunt philosophiam theoreticam’ kondigde een nieuwe era aan, de afsluiting ook
van de enorme wetenschappelijke omwenteling die zich tussen 1150 en 1250 in
Frankrijk voltrok2.
Globaal gesproken kan na deze omwenteling de aanspraak van de artes niet meer
als inbegrip van de filosofie gelden; de omwenteling rond 1200 kon niet meer
ongedaan gemaakt worden. Zij kon dat ook niet, toen op den duur de dialectiek om
de dialectiek leidde tot onvruchtbare disputeerlust. Dit logicisme leidt dus niet alleen
tot terugdringen van de beoefening der taal- en letterkundige studies, het leidt ook
tot formalisering en een zekere verstarring, - een proces dat overigens al eerder begon:
men wijst het aan in de twaalfde eeuw - bij Bernardus Silvestris, - het zet daarna
krachtig door. Huizinga sprak van ‘versteende bloemen3’, als dichterlijke visie plaats
maakt voor redenerend denken.

1
2
3

E.R. Curtius, a.w., 63.
E.R. Curtius, a.w., 62-7.
J. Huizinga, Herfsttij10, 217.
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3. Het zou intussen zeer onjuist zijn alleen op het logicisme van de dertiende eeuw
alle licht te laten vallen1; ook deze eeuw is er, evenals de twaalfde, een van opvallende
tegenstellingen2.
Aan de ene kant dus de koele redelijke (rationalistische) denksystemen van de
scholastiek, die als het ware de neiging vertonen zich los te maken van de levende
werkelijkheid en op te gaan in speculatie; anderzijds echter de voortzetting van wat
het twaalfde-eeuwse humanisme had gebracht. Het gezag van de Ouden was bepaald
niet echt ten onder gegaan. De invloed van de school van Chartres als centrum van
humanistische studies, waar het platonisme zorgvuldig bestudeerd werd, bleef
voortleven. En Dante (1265-1321) erkent nog de aloude grammatica als de prima
arte, de eerste van de zeven artes.
De dertiende eeuw kent verder een uitgesproken voorkeur voor het lyrische en
extatische, staat dicht bij de werkelijkheid, kent daarvan het warmbloedige levende.
Daardoor ziet zij opnieuw de werkelijkheid met ‘verse ogen’; is er een ‘mateloze
belangstelling voor het concrete detail’; men durft ‘duizend dingen afbeelden zonder
bijgedachten aan daarin verborgen betekenissen’. ‘Onder de fraaie, gestyleerde, bijna
altijd op weinige ideale typen teruggaande gestalten, en achter de conventionele
requisieten der omgevingen, voelt men het gezonde realisme, dat, ook in de
wijsbegeerte dier dagen, de platoonse wereldvisie, die kosmos van beelden van
beelden, naar oerbeelden graviterende, - met een solieder en sterker in de zichtbare
werkelijkheid gegrond wereldbeeld aflost. Nog een weinig tijds, en men ordent nog
naar ideeen, maar men beeldt dingen af: mensen, kruiden, dieren, gebouwen; en
spoedig psychische reflexen in de gelaten, en alle subtielere nuances der sensibiliteit.
In dat wonderlijke Frankrijk der ridders en der minnezangers begint voorgoed de
geschiedenis van het sentiment, ook van het sentiment religieux’3. Maar het is óók
de eeuw waarin een zeer weloverwogen ‘naturalistische’ wereldbeschouwing basis
en grondslag is voor deze aandacht voor het aardse in zijn concrete
verschijningsvormen. Zij vindt, als werd opgemerkt, een van haar oorsprongen in

1

2
3

Huizinga sprak van een ‘mateloos logicisme’ (zie hiervóór over de twaalfde eeuw, 23), A.G.
Weiler, Deus in terris, Hilversum, 1965, 14, van ‘drastische logica’; hij verwijst naar M.D.
Knowles, A characteristic of the mental climate of the fourteenth century, in: Mélanges
offerts à Et. Gilson, Toronto - Paris, 1959, 315 vlg.
F. van der Meer, Kleine Atlas, 97-8.
F. van der Meer, Keerpunt, 101.
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de school van Chartres en een uitzonderlijk duidelijke demonstratie van haar invloed
in de Roman de la Rose, het tweede deel van Jean de Meun.
4. Zo is ook de dertiende eeuw een tijd die niet onder één noemer te vangen is. Zij
kent, vooral in wijsbegeerte, theologie, bouwprocédés en, in de letterkunde, in de
allegorische kunst, een overheersing van het redelijke element; de nieuwe gevoeligheid
daarentegen komt tot uitdrukking in religieuze aandoening, de mystieke poëzie, maar
ook in de hoofse poëzie en andere vormen van lyrische kunst1.
5. De duidelijke voorkeur2 van de twaalfde eeuw voor het ‘poëtische’, suggestieve,
symbolische, van de dertiende voor het ‘prozaïsche’, zakelijke, feitelijke, nauwkeurig
omschrevene demonstreert zich ook in andere, technisch benaderbare aspecten van
de werken der kunst.
Om een enkel voorbeeld te noemen: in de romans van de twaalfde eeuw wordt
vaak eerst na vele duizenden versregels de met mysterie omgeven naam van de held
genoemd; in de dertiende eeuw worden, doorgaans vrij snel, of althans zo snel
mogelijk, duidelijke, sprekende namen genoemd, op den duur zelfs, zoals in de
Roman de la Rose, doorzichtige namen (Amant, Bel Acceuil, Malebouche)3.
Eenzelfde tegenstelling geldt ook voor een ander aspect van de schrijftechniek:
omstreeks 1200 komt, in de ridderromans, naast de versvorm het proza op. Men heeft
de verklaring hiervan menen te kunnen vinden in het feit, dat de auteurs van begin
dertiende eeuw de versvorm inherent achtten aan een leugenachtige inhoud, terwijl
het proza beschouwd werd als het waarmerk van de historische betrouwbaarheid van
het geschrevene4. Men had de band met de historie in de versromans geleidelijk losser
laten worden ten bate van verbeeldingskracht en symboliek; de dertiende eeuw keert
dan als het ware terug tot een duidelijke voorkeur voor het historische, met het gevolg,
dat

1
2
3
4

De gotische bouwkunst is een voorbeeld van de combinatie van beide: naar haar wezen is
zij lyrisch en extatisch; haar produkten zijn gerealiseerd door nuchtere berekening.
‘Voorkeur’ impliceert dat, zoals uiteengezet is, ook àndere aspecten werkzaam zijn: in de
twaalfde eeuw dus zin voor logica, in de dertiende de gevoeligheid en het lyrische.
R. Bezzola, Le sens, 60; Liebe, 65.
De stelling is vooral voorgestaan door Hermann Tiedemann en Erich Köhler; vgl. W.P.
Gerritsen, Die Wrake van Ragisel, Assen, 1963, I, 152-3.
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men b.v. ertoe overgaat ‘de door een wonderbaarlijke groeikracht naar alle kanten
uitgedijde “matière de Bretagne” weer in te passen in een “historisch” relaas, niet
alleen om een “ware geschiedenis” van Arturs regering te schrijven, maar ook om
een verband te herstellen waarvan de grootsheid en de volledigheid de dertiende
eeuwers waarschijnlijk meer hebben aangesproken dan de poëzie en het
sprookjesachtige van de oudere romans in verzen’12.
6. Voor wat de Nederlandse letterkunde betreft, zijn de tegenstellingen tussen twaalfde
en dertiende eeuw niet zo duidelijk zichtbaar als bijvoorbeeld in de Franse, al was
het alleen maar, omdat ons uit de twaalfde eeuw slechts een beperkt aantal teksten
is overgeleverd. Voorzover dat nog te beoordelen valt, voltrekt de evolutie, die in
Frankrijk globaal de overgang van de twaalfde naar de dertiende eeuw kenmerkt,
zich in onze letterkunde veeleer in het tweede en laatste gedeelte van de dertiende
eeuw.

De hoofse liefde
Twee elementen uit het geestes- en gemoedsleven van deze tijd (twaalfde en dertiende
eeuw) hebben op beslissende wijze niet alleen de letterkunde van deze, maar ook
van de volgende eeuwen beïnvloed: de hoofse liefde en de allegorie. Zij zijn van zo
uitzonderlijk belang, dat een afzonderlijke behandeling van beide elementen
noodzakelijk is.
Het midden van de twaalfde eeuw brengt, met name in Frankrijk, na en naast de
chanson de geste, een nieuwe kunst, uiting van een in veel opzichten meer
genuanceerde, hoger ontwikkelde, soms tot decadentie neigende, beschaving: de
hoofse kunst. Om haar te begrijpen, is inzicht nodig in de hoofse liefde die aan haar
ten grondslag ligt3.
1
2

3

Ragisel I, 153-4.
Los hiervan staat een andere wijziging (vernieuwing) op technisch terrein: naast of ter
vervanging van de episodische roman ontstaat de z.g. cyclische roman (in proza dus vooral,
als het om de nieuwe idee en vorm gaat). Deze roman bestaat weliswaar uit verschillende
delen, maar deze delen zijn verhaaltechnisch met elkaar verbonden. Een markant voorbeeld:
de Joseph d'Arimathée en de Merlin, romans in verzen van Robert de Boron, werden
vermoedelijk omtrent 1200, in proza omgezet en verenigd met de z.g. Didot-Perceval tot
één cyclisch werk, een ‘historische’ Artur-tetralogie. Zie Ragisel I, 154.
Als algemeen inleidend overzicht over de hoofse liefde raadplege men N. de Paepe, Hadewijch
Strofische Gedichten, Gent, 1967, 60-122 (dat ik niet meer heb kunnen verwerken in mijn
tekst; wel heb ik rekening kunnen houden met veel citaten uit dit werk in Jaarboek 1966 der
Koninklijke Vlaamse Academie). Een beknopt overzichtelijk werk over de provençaalse
troubadours is dat van H. Davenson, Les Troubadours, Bourges, 1961; een veel ouder meer
omvattend werk dat van P. Rémy, La littérature provençale au moyen-âge, Bruxelles, 1944.
Zeer belangrijk is het werk van Moshe Lazar, Amour courtois et ‘fin'amors’ dans la littérature
du XIIe siècle (zie beoordeling in Levende Talen, februari 1965, 119). Een belangrijke studie
in het Duits H. Kolb, Der Begriff der Minne und das Entstehen der höfischen Lyrik, Tübingen,
1958. Voor het optreden van de hoofsheid en de hoofse liefde in het domaine d'Oïl zie vooral
J. Frappier, Vues sur les conceptions courtoises dans les littératures d'oc et d'oïl au XIIe
siècle, Cahiers de la civilisation médiévale II, (1959), 135-58. Een uitgebreider werk is dat
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De twaalfde eeuw wordt als gezegd o.a. gekenmerkt door wat men noemt haar
‘humanisme’. Na de vervalperiode van negende en tiende eeuw hervat men zich in
de twaalfde als het ware, in een nieuwe ervaring van het bestaan op aarde. Men
ontdekt in de jaren rond 1100 en daarna de eigen menselijkheid en, mede daardoor,
de menselijkheid van de ander. ‘Niet eerst de Renaissance - aldus Van Mierlo - heeft
de persoonlijkheid bevrijd, dan alleen zover zij haar heeft losgemaakt uit de
gebondenheid, waarin de Kerk haar hield met de gemeenschap en met God. De
aanvang der nieuwe tijden ligt in de XIIe eeuw. De steeds tot inkeer aanzettende
christelijke idee zelf richtte nu ook nog de blikken scherper naar binnen in de ziel:
naar zelfkennis, en analyse, naar psychologische verwikkelingen, naar inwendig
leven’1. Doordat men zichzelf ging verstaan, verstond men ook de ander, ontstond
ook een nieuwe grondslag van verstandhouding tussen de individuen onderling, met
name tussen de geslachten.
De hoofse liefde doet dan haar intrede; zij betekent een spanningsverhouding
tussen man en vrouw die gebaseerd is op waardering van elkaars eigengeaarde
persoonlijkheid.
In haar meest expressieve vorm wordt deze hoofse liefde gekenmerkt door, vooral,
hoge achting van de vrouw, idealisering niet alleen van haar persoon, maar ook van
de relatie tot haar persoon (deze relatie

van R. Nelli, L'érotique des troubadours, Toulouse, 1963. Een tekstuitgave bezorgde E.
Lommatzsch, Leben und Lieder der provenzalischen Troubadours, Berlin, 1957, I,
Minnelieder. - Belangrijk voor dit onderwerp is ook het werk van P. Dronke, Medieval Latin

1

and the rise of the European love-lyric, twee delen, Oxford, 21968 (revolutionair,
aanvechtbaar, maar bijzonder knap); van dezelfde auteur The medieval Lyric, London, 1968.
Gesch. Lett. Ned. I, 143 vlg.; J.J. Mak, De geboorte der moderne westerse beschaving,
Arnhem, 1954, passim.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

35
als zelfstandige waarde beschouwd). Deze idealisering bracht een uitzonderlijke
geladenheid van gevoelsspanningen met weer eigen waarden (trouw, ontrouw, Joi,
Fin'Amors, bewondering), waardoor de verhouding tussen man en vrouw in veel
opzichten duidelijk afwijkt van wat vroegere eeuwen hieromtrent kenden1.
Wanneer over de hoofse liefde gesproken wordt, denkt men daarbij vaak allereerst
aan de wijze waarop deze in de ridderromans voorgesteld wordt. De oudste en meest
opzienbarende verschijningsvorm echter, namelijk die welke door de troubadours in
Zuid-Frankrijk gepraktizeerd wordt, is geen liefde van ridder tot adellijke dame,
maar van de troubadour, die doorgaans niet tot de adel behoorde, tot de adellijke
dame.
Bovendien is het noodzakelijk naast de hoofse liefde het meer omvattend
verzamelbegrip van de hoofsheid te zien, dat verschillende verschijningsvormen
kent. Zij moeten iets nader beschouwd worden, temeer daar dit verschijnsel een zeer
aanzienlijk deel van de literaire kunst in de op de twaalfde eeuw volgende eeuwen
op doorslaggevende wijze heeft beïnvloed.
1. Allereerst, ook chronologisch, komt aan de orde de FIN'AMORS van

1

In veel opzichten. Het zou onjuist zijn te stellen, dat nu pas voor het eerst de vrouw als
gelijkwaardig aan de man en als diens liefde waardig erkend werd. Herbert Meyer heeft in
diverse studies uiteengezet dat de Germanen twee vormen van huwelijk kenden; op de eerste
plaats de ‘Muntehe’, waarbij de bruid feitelijk niet meer is dan object van een verdrag, geen
zelfstandige partner dus; daarnaast stond een huwelijk zonder munt, een huwelijk uit liefde,
de z.g. ‘Friedelehe’ die berust op een verdrag tussen man en vrouw, waarbij de vrouw als
gelijkwaardig tegenover de man staat, voorzover het om aangelegenheden van huwelijk en
liefde gaat. Is de vrouw in de ‘Muntehe’ ondergeschikt aan de man, in de ‘Friedelehe’ neemt
zij een zelfstandige en aanzienlijke plaats in. Vandaar dat H. Furstner in Studien zur
Wesen-bestimmung der höfischen Minne, Groningen, 1956, 88-118, meent te kunnen stellen,
dat de hoge waardering van de vrouw zoals die in de hoofse minnekunst tot uiting komt, niet
als een plotselinge omwenteling beschouwd moet worden; de vrouw immers nam, reeds lang
vóór de hoofse minne haar intrede deed, op verschillend terrein, speciaal in haar verhouding
tot de man, een hoge plaats in. Hij meent te kunnen spreken van ‘eine stetige Entwicklung’
(a.w., 227). Over dit onderwerp verder Erich Köhler, Ideal und Wirklichkeit in der höfischen
Epik. Studien zur Form der frühen Artus- und Graldichtung, Tübingen, 1956; H. Kolb, Der
Begriff der Minne und das Entstehen der höfischen Lyrik, Tübingen, 1958; D. Wiercinski,
Minne, Herkunft und Anwendungsschichten eines Wortes, Köln, 1964 (rec. N. de Paepe,
Leuvense Bijdragen, 1965, afl. 2, 34-40).
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vooral de Provençaalse troubadours; een vergelijkbare vorm vindt men iets later ook
in uitingen van noordelijker literaturen (de Tristan van Thomas, de Lancelot van
Chrétien de Troyes). Gewoonlijk noemt men dit verschijnsel ‘amour courtois’ of
‘hoofse liefde’. Als men dit doet, ontstaan terminologische moeilijkheden met
betrekking tot de aanduiding van de andere vormen van liefde in andere streken dan
de Provence1 en zou men voortdurend moeten spreken over amour
courtois-in-strikte-zin (die van de troubadours) en amour courtois-in-bredere-zin (die
van het gebied van de langue d'Oïl). Wij gebruiken dus de term fin'amors. Deze
fin'amors en de daaruit voortgevloeide poëzie ontstaat eind elfde, begin twaalfde
eeuw in Occitanië onder de bewoners (bezoekers) van de kastelen. Daar, in
Zuid-Frankrijk, vindt zij ook haar meest markante literaire verschijningsvorm.
De fin'amors steekt schril af tegen de in de eraan voorafgaande tijd nadrukkelijk
gepraktizeerde (in deze tijd overigens voortbestaande) liefdesuitingen, die in hun
primitiefste vormen vaak louter sexuele relaties waren, louter lichamelijk contact
beogend. Deze fin'amors zoals die vooral in de cansos bezongen wordt, duidt op een
bepaalde, voor de gewone man ontoegankelijke, liefde tussen man en vrouw2, met
name tussen de (ongehuwde) troubadour en de (al dan niet, maar meestal wèl,
gehuwde) adellijke dame. De fin'amors is bij wijze van spreken principieel ‘adultère’3.
We kunnen hier alleen maar de allervoornaamste eigenschappen, kenmerken van
deze fin'amors behandelen4.
1

2

3

4

Amour courtois is overigens een term uit de moderne kritiek (een enkel voorbeeld van gebruik
ervan in oudere literatuur bij Peire d'Alvernhe, - tweede helft twaalfde eeuw: cortez'amors.
De troubadours spreken over verai'amors, bon'amors, fin'amors). In het algemeen wordt de
term overigens niet gebruikt ter aanduiding van een bepaalde vorm van liefde.
Overwegend spreekt zich de man uit, denkend aan de vrouw. Maar zeker niet uitsluitend:
ook het omgekeerde komt voor: de vrouw die tot de man spreekt, b.v. de beroemde (als men
wil: beruchte) Comtesse de Die.
Zij berust dan ook niet op het huwelijk. In de meeste gevallen wordt liefde tussen echtgenoten
als een verwérpelijke zaak beschouwd. Het sexuele genot wil men in de omgang tussen
echtgenoten nog wel aanvaarden, niet de amour (= passion): ‘Omnis ardentior amator propriae
uxoris adulter est’, schrijft Petrus Lobardus (1100-1160); aangehaald C.S. Lewis, The allegory
of love, New York, 1958, 15.
In vorige drukken werd vrij uitgebreid aandacht besteed aan het vraagstuk van het ontstaan
van de provençaalse minnelyriek, met name aan de opvatting van Denis de Rougemont
(L'amour et l'Occident, 1939, herdrukt in 1946 en 1948); hij verklaart de oorsprong van de
hoofse minnepoëzie uit de opvattingen van de Katharen; veel troubadours waren volgens
hem Katharen. Ik beval aan: de theorieën van De Rougemont ‘nader te bestuderen’.
De Rougemonts theorie vond slechts weinig bijval, veeleer het tegendeel. In een uitvoerige
scriptie voor de Utrechtse universiteit betoogde Mej. drs. S.A.P.J.H. Iansen (ca. 1957), dat
de door De Rougemont voorgestelde theorie moeilijk aanvaardbaar was; de chronologie
wees h.i. uit dat de (later gekomen) Katharen moeilijk een inspiratiebron voor de hoofse
(vróeger schrijvende) minnedichters geweest kunnen zijn; zij wees vooral op de innerlijke
onverenigbaarheid van het karakter der hoofse poëzie en dat van de denkbeelden der Katharen.
- Dr. W.P. Gerritsen voegde aan zijn dissertatie over Die Wrake van Ragisel (Assen, 1963)
de stelling toe, dat bij mijn behandeling van het ontstaan van de hoofse liefde ‘ten onrechte’
Denis de Rougemont gevolgd werd (de twee laatste woorden houden overigens niet helemaal
rekening met mijn restricties).
De na Denis de Rougemonts werk verschenen publikaties met betrekking tot de hoofse minne
en minnelyriek maken inderdaad dit verband, althans als verklaring van het ontstaan van de
troubadourspoëzie, onwaarschijnlijk. Ik laat de theorie dan ook uit de tekst vervallen.
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a. De fin'amors, een aan bepaalde regels en normen gebonden liefde tussen (in beginsel
ongehuwde) man en (doorgaans gehuwde) vrouw, veredelt de mens; zij doet dit mede
doordat de liefde-zelf zich krachtens haar opzet steeds verder sublimeert. In beginsel
is zij niet ‘realistisch’, zij is veeleer een amoureuze vriendschap, een liefhebbende
verering vanwege de troubadour voor de adellijke vrouw (in elk geval een vrouw
van aanzienlijk hógere sociale rang dan de troubadour). Deze liefde berust op
overwaardering van de vrouw door de minnezanger. De verhouding is geïnspireerd
op de feodale dienstbaarheid, waarbij de troubadour optreedt als symbolische
vertegenwoordiger van de toegewijde ‘jeugd’. Hij kent de vrijwillige onderwerping
aan de Dame, en wordt geacht door deze onderwerping-in-dienende-liefde in zich
de beste krachten van de ziel te ontwikkelen. De hoogste daaronder is de Zuiverheid
of Castitat, die in haar hoogste vorm de werkelijke vrouw als het ware doet verdwijnen
in de mystieke exaltatie waartoe zij inspireerde, en die het de minnaar mogelijk maakt
in de Liefde-zélf het echte voorwerp van de liefde te bereiken. In haar perfectie is
dan ook de fin'amors niet alleen onderwerping aan de Dame, maar ook aan de idee
van de liefde, die beschouwd wordt als een soort godin1.

Over De Rougemont o.a. J. van Mierlo, Beknopte Gesch. Oud- en Middelnederlandsche

1

Letterkunde5, Antwerpen, 1946, 81, zesde druk 90; Menno ter Braak, In gesprek met de
onzen, Rotterdam, 1946, 137-144, S. Vestdijk, Muiterij tegen het etmaal, 's-Gravenhage,
1947, 202-7, en J.J. Mak, De geboorte der moderne westerse beschaving, Arnhem, 1954,
90-132.
Amors is in het Provençaals vrouwelijk.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

38
Dit is wel een van de interessantste aspecten in de Occitaanse hoofse liefde in haar
klassieke periode: concentratie op de liefde-zélf als een waarde-in-zich, een
in-zich-waardevolle spanning van verlángen (naar het ideaal); in samenhang daarmee:
de waardering van de minne als een zelfstandige macht en de mens beheersende
kracht1.
De liefde wordt hier een begrip, begrip van een geestelijke zelfstandigheid: de
idee van de liefde wordt gezien als een wezenheid op zich. Vandaar ook dat men kan
besluiten iemand te beminnen vóordat men weet wie men beminnen zal, - dit op
grond van de overweging dat de ‘amour de l'amour’ een verheven waarde is.
Niet zelden zet zich de idealiserende tendens nog verder voort, dat wil zeggen:
men draagt op deze idee, op dit concept van de Liefde (als een vrouwelijke wezenheid)
de verering over die, in het oog van de troubadour, de vrouwen van die
tijd-zoals-zij-in-wérkelijkheid-waren doorgaans niet verdienden.
Dit laatste kan mede hebben bijgedragen tot het ontstaan van de cultus van een
liefde die tijd en vaak ook ruimte overspant, van de amor de lonh, de amour lointain,
dat wil zeggen: de liefde voor de vrouwe die ‘ver’ is (dat wil zeggen veelal:
niet-bereikbaar, ook bijv. door sociale omstandigheden): deslonhada, lunhada,
lonhdana, voor de domna de lonh, voor de niet-geziene Vrouwe2; de ‘bonne dame’
wordt dikwijls gelijkgesteld met ‘la dame lointaine’: zij is projectie in het ideale van
het vrouwentype, waarvan de troubadours - het overwaarderend - droomden. Dan
ontstaat, menen reeds dichters als Cercamon, Marcabru en Marti, de zuiverste liefde,
namelijk die welke men ondervindt voor een vrouw die men nooit gezien heeft, maar
wier ‘valeur’ men zich indenkt op grond van wat men van haar zegt. Zij berust op
de psychologische ervaring die Cercamon kende: ‘Niets wekt zozeer mijn begeerte
als wat ik niet kan hebben’. In dit opzicht staat hij diametraal tegenover Willem van
Aquitanië die ontgoocheld is als hij zijn - meer of volstrekt ‘realistisch’ - doel niet
bereikt.
Bij de jongere dichters voedt de dróom van de schone het verlangen, hij versterkt
niet de droefheid, maar de Joi; op deze wijze wordt ‘le

1

2

Vgl. ook de formulering van N. de Paepe, Jaarboek 1966 der Kon. Vlaamse Academie: ‘het
gaat hier werkelijk om een reële liefde tussen de man als man en de vrouw; zij is evenwel
een liefde van het verlangen, niet van de ontmoeting, een ‘emotionaliteit’ die om haarzelf
gecultiveerd wordt, een ‘dienst’ die om de ‘dienst volbracht wordt, niet om het loon’ (t.a.p.,
231).
Uitvoerig R. Nelli, a.w., 139-145.
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long désir’ een bron van velerlei waarden. De Joi wordt groter naarmate de kuisheid
die haar verwekt, volmaakter is (door onbereikbaarheid der vrouw).
Vanuit deze gedachtengang wordt het begrijpelijk dat een der kenmerken van de
fin'amors is: het verlángen te voeden en te versterken.
Dit ‘idealisme’ sloot niet uit, dat de troubadour niet gelukkig zou zijn, indien de
dame hem, na getoonde langdurige trouw en toewijding, gunsten bewees1: geschenken
als een ring, een band, maar ook een kus, het toestaan van aanrakingen, zelfs het
toestaan van een plaats in haar bed (maar dán níet vèrder gaan; in beginsel behoorde
de hoofse minnaar ‘l'acte’ te vermijden, die geacht werd de liefde te doen verdwijnen2),
maar deze gunsten werden gedragen door een geestelijke liefde die de gunsten
sublimeerde.
De minnaar zoekt in de fin'amors de beloning echter essentieel in geduld,
nederigheid, mezura (mate),-deugden die overeenkomen met de door de liefde
gezuiverde gevoeligheid van de dichter en die ‘inwendig’ zijn: de troubadour wordt
ínnerlijk in zijn liefde-zélf gezuiverd, en niet bijvoorbeeld door uiterlijke heldendaden.
De rídder, in de sfeer van de (bredere) courtoisie, verwacht van zijn vrouwe door
de kracht van haar liefde kracht te ontvangen, moed, wijsheid. Hij verwacht van haar
- en dit komt zowel in de Franse (Chrétien de Troyes) als in de Germaanse letterkunde
(Wolfram von Eschenbach b.v.) duidelijk tot uitdrukking-een soort bovenaardse
bescherming.
De verwachtingen van de troubadóur zijn bescheidener van aard: hij verwacht van
zijn vrouwe vermeerdering van wereldse hoedanigheden, de smaak voor goede
manieren, dichterlijke inspiratie en een aantal zedelijke deugden (als de liefde voor
de naaste). Maar hierdoor blijkt de fin'amors telkens opnieuw een bron van geestelijke
vervolmaking, die in beginsel superieur is aan de (latere) ridderlijke liefde. Een
geestelijke vervolmaking, die resulteerde in een identificatie door de liefde, een
uitwisseling van de harten, waartoe de ridderlijke liefde niet komt, tenzij de fin'amors
zich ent op de ridderlijke courtoisie; dan nemen de grote heren, de edellieden3 termen
en begrippen uit de

1
2
3

In de ridderlijke liefde overlaadt de man de vrouw met geschenken, in de fin'amors is het
omgekeerde het geval.
De fin'amors werd gesymboliseerd door het bovenste deel van het lichaam van de vrouw, de
ridderlijke door ço d'aval (het benedenste deel).
Te onderscheiden valt in de twaalfde eeuw de edelman (lid van de feodale adel) van de ridder
(ministerialis); hierover J.M. van Winter, Ridderschap, ideaal en werkelijkheid, Bussum,
1965; vooral J. Bumke, Studien zum Ritterbegriff im 12. und 13. Jahrhundert, Heidelberg,
1964.
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fin'amors over. De rang van de fin'amors werd hierdoor sociaal aanzienlijk
omhooggebracht.
De middeleeuwers in Occitanië hielden echter aanvankelijk beide vormen
principiëel duidelijk gescheiden, op grond van de motieven waardoor de liefde
gewonnen werd (bij de ridders door heldendaden, bij de troubadours door de kwaliteit
van hun gevoelens), alsook op grond van de aard der beloningen.
b. Voor wat de componenten der aldus zich ontwikkelende hoofse liefde betreft, stelt
men, dat de minnaar verliefd wordt door de zintuigen, vooral door de ogen en het
gehoor. Een pijl, afgeschoten door Dame Amour, treedt binnen door de ogen - of de
oren - en daalt in het hart van de minnaar.
Niet altijd echter komt meteen de wéderzijdse liefde tot stand: het is mogelijk dat
de mínnaar getroffen wordt door de wil van de zuivere liefde (de Dame Amour)
zonder dat de vróuw die beantwoordt. Daarvandaan de vaak optredende mogelijkheid
van smartelijk wachten en lijden. Hierin - maar ook in andere situaties - ligt de
mogelijkheid van het lijden om de liefde, het sterven zelfs uit liefde. Het hoogtepunt
van zijn verlangen: de Joi, veroorzaakt de ‘dood’; deze ‘dood’ wordt gewenst als
middel om de liefde te verwerkelijken. Deze ‘dood’ is echter niet de héldendood; hij
is een metafoor.
Het begrip Joi is niet gemakkelijk definieerbaar. Het doelt soms eenvoudig op de
vreugde van het verliefd-worden; het kan doelen op de waarachtige
vriendschapsverhouding tussen minnenden; het kan een zeer realistische betekenis
hebben, als het verbonden wordt met erotische handelingen die het verlangen voeden;
joi kan ook slaan op de hoop die men koestert. Maar haar zeer wezenlijke betekenis
krijgt Joi bij de troubadours als men doelt op de ‘exaltation généreuse’ die sterk lijkt
op de liefde-zelf, op de wezenlijke liefde: het is dan een vreugde die superieur is aan
alle andere vreugden, ook aan de smart die vaak inherent is aan de liefde. Joi is in
haar hoogste vorm de exaltatische, verheven vreugde in en om de zuivere liefde;
zuiver, - want kuis en verlangend, niet naar ‘le fait’, maar naar de liefde-zelf en het
bezit daarvan. Joi correspondeert dan ook vaak met het zuivere verlangen.
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Om de liefde te verkrijgen, moet de minnaar wachten, hij moet geduld beoefenen.
Hij kent de ‘lange dienst’. De exaltatie van het voortdurende verlangen, van het lange
of altijddurende verlangen, het lange geduld dat zijn waarde in zich vindt, is (geeft)
Joi.
Schept de liefde de Joi, de grote betekenis van de Joi is weer verder hierin gelegen,
dat zij weer andere deugden voortbrengt: Jovens1, Proeza, Pretz, Fin'Amors, Amistat,
Cortezia, en zo meer.
Dát is in het oog der tijdgenoten de grote betekenis van de liefde, dat zij verbonden
is met waarden (deugden) die men beschouwde als nog waardevoller dan de
liefde-zelf: goedertierenheid, wetenschap, kennis, valors, de goede hoofse gezindheid.
Belangrijk is vooral de prouesse (Proeza): de minnaar heeft het gevoelen meer
waard te zijn dan zij die niet geduldig-verlangend beminnen: hij is ‘preux’.
Van belang is verder vooral het door Marcabru al genoemde begrip Mezura
(Mesure), waaronder valt te verstaan: ‘savoir vivre, modestie, contrôle de soi, équilibre
des sentiments et de la raison. Mais elle signifie aussi conformité au code amoureux
des troubadours’2. In het Middelnederlands kent men het equivalent ervan in het
‘mate houden’.
Dit alles betekent dat de ‘passion’ in de opvattingen der troubadours onder controle
van de rede blijft.
Zo ontplooit zich geleidelijk het begrip van de Fin'Amors in optima forma, de
zuivere liefde die verschillende namen draagt als Amor, Amistat, vooral echter
Fin'Amors.
c. De troubadourslyriek nu is de literaire verschijningsvorm van de fin'amors3. Deze
troubadourslyriek is een vinding van de troubadours. De troubadours, dat zijn de
honderden dichters en musici, afkomstig bijna allen uit het zuiden van Frankrijk,
schrijvend in een literair dialect van de langue d'Oc4, die hun kunst dienstbaar hebben
gemaakt aan de nieuwe conceptie van de liefde. Zij hebben zich uitgedrukt in een

1

2
3
4

J. Frappier, Vues etc., 139, omschrijft het begrip Joven(s) als volgt: ‘une disponsibilité
spontanée, sans arrière-pensée ni calcul, à se montrer généreux, à distribuer les dons
magnifiques et à savoir bien courtiser les dames (ben domnejar)’.
J. Frappier, t.a.p., 139.
Tot de troubadourslyriek rekent men ook de lyriek die in het noorden van Frankrijk geschreven
werd in de vorm van cansos, chansons.
De Italianen noemen de taal der troubadours provençal, de Catalanen limousin (zelf spreken
zij alleen van romana, dat wil zeggen volkstaal in tegenstelling met Latijn). H. Davenson,
a.w., 66.
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strak gesloten lyrische vormenkunst, met een geraffineerd spel vol cliché-achtige
termen, een strakke bouw van woorden, uitdrukkingen, traditionele beelden, sonore
klanken, een subtiel spel met rijmklanken en assonances, doorwrochte strofenbouw1.
Naar de mate waarin de vormvolmaaktheid aanwezig is, onderscheidt men wel de
trobar plan, dat wil zeggen eenvoudige, heldere stijl, van de trobar clus (variant:
trobar ric), letterlijk de gesloten stijl, de duistere hermetische stijl, niet echter in de
moderne zin van het woord, maar in die van doorwrochte, rijk versierde stijl, zoals
Arnaud Daniel de Ribérac schreef, die hierom door Dante geroemd zou worden als
‘miglior fabbro del parlar materno’, de beste vakman van zijn moedertaal2. Essentieel
voor de troubadourslyriek is, dat zij gezongen wordt onder begeleiding van
muziekinstrumenten. Zij was beroemd vooral ook om de schoonheid van haar
melodieën. Twee kenmerken geven haar die eigen schoonheid: ‘le ton hiératique de
nos mélodies, dont la tonalité, le style, disons de façon générale l'atmosphère,
manifestent une parenté étroite avec le chant liturgique, ou sémi-liturgique (celui des
tropes ou versus) de l'Eglise latine’, en ‘la fréquente luxuriance de la ligne
mélodique’3.
2a. Vooral in het gebied van de langue d'Oïl kent men het begrip COURTOISIE.
Courtoisie heeft betrekking op ‘la générosité chevaleresque, les élégances de la
politesse mondaine, une certaine manière de vivre’4. Een meer algemene levenswijze
binnen het ridderwezen dus, die zich kenmerkt door een duidelijke verfijning van
omgangsvormen, zeden en gewoonten, beleefdheid, voorkomendheid, goede manieren
in het algemeen, speciaal echter ten aanzien van de dames, het leven in een sfeer van
luxe, die het dragen van fraaie klederen, wapenen, sieraden met zich meebrengt, en
meer van dit soort zaken.

1
2
3

4

H. Davenson, 66 vlg.; J. Frappier, t.a.p., 138, die verwijst naar R. Guiette, D'une poésie
formelle en France du moyen âge, Revue des sciences humaines, 1949, 61-8.
H. Davenson, a.w., 73-75.
H. Davenson, a.w., 86-87. Men kan de troubadourslyriek beluisteren op platen, en kan
daarnaast leggen die van de Minnesänger, waarvan de muziek een aanzienlijker ‘volkser’
(populairder), sentimenteler gevoeligheid bezit, die de Occitaanse mist. Enkele aardige
opmerkingen over de verhouding tekst-muziek bij de troubadours in dr. J. van der Veen,
Poëzie en muziek II, Raster III (1969), 87-9.
J. Frappier, t.a.p., 136-137. De term courtois komt al voor in de tijd vóór de ‘roman courtois’
geschreven werd, b.v. in de Chanson de Roland; zij wordt speciaal gebruikt als het gaat over
heren uit Auvergne. De term heeft dan betrekking op de zojuist omschreven bredere
beschavingsvorm.
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Het ontstaan van deze hoofsheid hangt samen met een ontwikkeling binnen het
ridderwezen. De ontwikkeling hiervan had, naast de oude adel van geboorte en grond,
nieuwe vormen van ridderschap doen ontstaan: uit de krijgsdienst de krijgsadel, en
uit de hogere beambten van de groten (ministeriales) de dienstadel, - twee vormen
die geleidelijk in elkaar versmolten. Hieruit ontstaat een nieuw ethos, sterk religieus
gekleurd. Men schept zich een nieuw, levendig gemeenschapsleven, dat in de term
courtoisie, ‘hoofsheid’ wordt samengevat: het door beschaafde wellevendheid
gedragen complex omgangsvormen, dat vooral waarden van de geest wil cultiveren.
De man (ridder) is niet langer de ruwe krijger die het vóórhoofse ridderdicht ons
heeft leren kennen: de idealen van de hoofse mens zijn verfijnder van aard.
De hoofse opvattingen demonstreren zich vanaf 11501 in het domaine d'Oïl, dat
in de twaalfde eeuw voor een deel behoort tot de Anglo-Franse staat van de
Plantagenets. Dezelfde sociale en culturele omstandigheden als in het zuiden kunnen
in het noorden het ontstaan van deze opvattingen, verwant aan die van het zuiden,
hebben veroorzaakt.
J. Frappier is van mening, dat de culturele beweging en de nieuwe aspecten die
zich kenbaar maken in de romans uit het noordelijk deel van Frankrijk, schijnen te
ontstaan door een ‘élan autonome et spontané’2. Stellig niet zonder beïnvloeding
door de provençaalse minnelyriek, maar toch vooral krachtens een eigen
ontwikkelingsgang, mentaliteit, doelstelling3.
Voor de grotendeels autonome ontwikkeling van de hoofse opvattingen in de Midi
acht Frappier óok te pleiten het feit, dat juist in deze Anglo-Franse staat van Henri
Plantagenet de ‘antieke’ (klassieke) romans geschreven werden; Thèbes, Enéas,
Troie, de eerste4 voorbeelden

1
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‘Bien qu'on puisse en déceler des traces antérieurement’, zegt J. Frappier, Vues 143.
J. Frappier, t.a.p., 154.
Dus géén ‘rôle déterminant’ van de zuidelijke lyriek, meent J. Frappier, t.a.p., 154.
Waarbij overigens op te merken valt, dat de oudste is een roman in franco - provençal over
Alexander van Alberic de Briançon, geschreven vóór 1150; daaruit moeten de verdere
Alexanderromans verklaard worden; van deze oudste roman bleef maar een beginfragment
van 105 regels bewaard. Vgl. Kukenheim - Roussel, Guide de la littérature française au
Moyen âge, Leiden, 1963, 34-5, en G. Muraille, Mod. Encycl. der wereldlit., 1963, s.v.
Alexanderroman 75-6.
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van de hoofse romans, werden vervaardigd in het westen van Frankrijk (Normandië,
Touraine), ongeveer tussen 1150 en 1165, - en wel door klerken, met hún opvattingen,
die aanzienlijk afweken van die der schrijvers van de voorhoofse epiek. Uit deze
antieke romans, het nadrukkelijkst uit de Roman de Troie, spreekt de hoofse
mentaliteit, zoals die al eerder tot uitdrukking kwam in Geoffrey. Alleen in de Tristan
van Thomas en in de Lancelot van Chrétien vindt men typerende kenmerken die
terug te brengen zijn tot de fin'amors uit Occitanië.
Anderen menen, dat de hoofse opvattingen in de Midi ontstaan zouden zijn onder
invloed van de occidentaalse troubadourspoëzie. Zij stellen, dat de trouvères duidelijk
hebben ontleend aan, althans zijn beïnvloed door de Occitaanse lyriek, zowel de
genres, de liefdesliederen, de aube, de pastourelle, de kruistochtliederen als de vormen
en melodieën, de thema's en het ideaal van de hoofsheid. Deze beïnvloeding zou zijn
begonnen rond 11501.
Invloed van de provençaalse op de noordelijker Franse is duidelijk aanwezig.
Weinig verwonderlijk voor wie bedenkt, dat de kleindochter van Willem van
Aquitanië, namelijk Eleonora van Aquitanië, in de traditie van de provençaalse
troubadours staat. Door haar beide huwelijken verbreidde zij de opvattingen der
hoofse liefde in brede kringen. Zij huwde in 1137 Lodewijk VII van Frankrijk, in
1152 Henri Plantagenet, graaf van Anjou en Hertog van Normandië, die spoedig
daarop (1154) koning van Engeland werd (als Hendrik II), waardoor zij haar enorme
lenen in Engelse handen bracht, - later een der oorzaken van de Honderdjarige oorlog.
Eleonora en haar dochters Marie de Champagne en Aélis de Blois hebben een
uitzonderlijk grote invloed gehad op het tot stand komen in Noord-Frankrijk van een
dichtkunst in de volkstaal2. En zij kénden de Provençaalse traditie.
b. Bínnen het kader nu van deze courtoisie speelt de liefde een grote rol. Men kan
zeggen, dat de courtoisie, de hoofse levensvorm in alge-

1

2

H. Davenson, Les Troubadours, 177. J. Frappier, Vues, 143, verwerpt deze opvatting dus
expliciet; hij stelt dat ‘la courtoisie, au sens large du mot, semble d'être constitué spontanément
dès la première moitié du XII siècle dans les milieux aristocratiques du Nord, sans que le
Midi ait exercé réellement d'action’.
Over de Rôle littéraire d'Aliénor d'Aquitaine et de sa familie: Rita Lejeune in Cultura
neolatina XIV (1954), 1-53; hierover M. Roques in Romania LXXVI (1955), 399, en Amy
Kelly, Eleanor of Aquitaine and the four Kings, New York, 1957. Verdere lit. K.O. Brogsitter,
Artusepik, Stuttgart, 1965, 39.
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mene zin, haar meest typische exponént vindt in de plaats die de vrouw in het complex
van die courtoisie gaat innemen: zij wordt de vereerde, het object van de ridderlijke
minnedienst. De hoofsheid heeft dan dus betrekking speciaal op dit éne bepaalde
onderdeel van de algemene levenshouding van de ridderlijke beschavingsvormen
der courtoisie. Als deze verhouding aanwezig is, spreekt men van AMOUR COURTOIS.
Deze amour courtois kan zich op verschillende wijzen demonstreren: zij kan analoog aan de fin'amors van de troubadours - een buitenechtelijke vererende liefde
zijn (als in de Tristan en Chrétiens Lancelot), zij kan ook een liefde tussen echtgenoten
zijn (zoals in de Erec en de Yvain van Chrétien).
In veel gevallen is deze amour courtois een uiting van de algemene sfeer van de
courtoisie, in bepaalde gevallen wordt zij op een of andere manier verbonden met
de Prouesse. De ridderlijke moed en strijdbaarheid, de Prouesse, doen de ridder de
liefde verdienen. Deze Valeur-zelf bestaat dus in een op zich buiten de liefde gelegen
zaak: (heldenmoed, heldhaftige daden).
Op grond van deze overwegingen behandelt de hoofse roman, die vooral tweede
helft twaalfde eeuw met name in de langue d'Oïl geschreven wordt, vooral deze twee
zaken: liefde en heldendaden, en deze met elkaar in verband: men verricht
heldendaden uit liefde, òf om de liefde van een vrouw te verwerven1.
Sommigen (met name Nelli) spreken in dit verband over amour chevaleresque als
een specifieke vorm van de amour courtois. Wat hiervan zij, duidelijk is, dat er
aanzienlijke verschillen bestaan tussen de literaire uitingen van Occitanië en die van
het ‘domaine d'Oïl’: in Occitanië overheerst de lyriek, het domaine d'Oïl wordt vooral
gekenmerkt door de romankunst; in het zuiden domineert de fin'amors, de amour
courtois-in-strikte-zin, het noorden wordt gekenmerkt door een geheel andere
opvatting met betrekking tot de liefde: men legde er allereerst een nauwe band tussen
liefde en ridderschap. Door deze combinatie onderscheiden de schrijvers van het
noorden zich van die van het zuiden. Maar er is meer. Op de auteurs van het noorden
hebben min-

1

De titel van de studie van R. Bezzola, Le sens de l'aventure et de l'amour, Paris, 1947 (in
het Duits: Liebe und Abenteuer im höfischen Roman, Hamburg, 1961) doelt dan ook niet op
een paar willekeurige elementen uit een groter complex, maar noemt de twee kernproblemen
in hun onderling verband. Terloops over deze relatie ook F. Auerbach, Mimesis, 138-140.
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stens drie invloeden ingewerkt die het zuiden niet (althans niet in die mate) kende:
de eigen opvattingen van de klerken die de romans schrijven, de invloed van Ovidius,
en de invloed van de Tristan1.
3. De laatste jaren is, ook in verband met de Nederlandse letterkunde, opnieuw de
aandacht gevallen op De arte honeste amandi2 van Andreas Capellanus3. Het werk
werd geschreven omstreeks 1190. Een codificatie, zegt men soms, van de hoofse
liefde. Zoals hiervoor al te verstaan werd gegeven bestaan er verschillende zeer
uitéénlopende verschijningsvormen van het liefdebeleven in elfde en twaalfde eeuw.
Capellanus' boek is zeker niet een codificatie van de klassieke ‘provençaalse’
minnelyriek, van de fin'amors dus4; het is een verhandeling over de liefde als
gemeenschapsspel, een spel dat gebonden is aan tal van regels en voorschriften. Deze
laatste geven aanleiding tot een vaak spitsvondige casuïstiek, waarbij de ‘cours
d'amour’ een beslissende rol spelen. Capellanus heeft elementen ontleend aan de
occitaanse hoofse minne, maar hij gaf stellig meer èn minder dan een codificatie
hiervan. Het is een codificatie van een bepaalde vorm der hoofse liefde.
4. Stammend uit Occitanië en het domaine d'Oïl, heeft de hoofse liefde zich immers
verder ontwikkeld en in tal van vaak uiteenlopende

1
2

3

4

J. Frappier, t.a.p., 146-153. De invloed van de Tristan op te vatten vooral als die van een
‘réactif suscitant des ruptures et de nouvellles combinaisons’; J. Frappier, t.a.p., 146.
Andreae Capellani regii Francorum De amore libri tres. Neu-ausgabe der Edition von J.F.
Emil Trojel (1892) mit einem Nachwort und einem Register von W. Bulst, München, 1964
(rec. N. de Paepe, Leuvense Bijdragen 54 (1965), 2e afl., 40-41). Vertaling van J. Parry,
Andreas Capellanus, The art of courtly love, with intr., translation and notes by J.J. Parry,
New York, 1941. Over De arte amandi zie N. de Paepe: Kunnen onze Beatrijslegende en
abele spelen geëvalueerd worden door middel van Andreas Capellanus' De arte honesti
amandi?, in Leuvense Bijdragen 53 (1964), 120-147; de studie van De Paepe geeft een
belangrijk overzicht van de belangrijkste literatuur over dit boek; het belangrijkste is wel F.
Schlösser, Andreas Capellanus, Seine Minnelehre und das christliche Weltbild um 1200,
Bonn, 1960. Verder ook W.T.H. Jackson, The De Amore ... and the practice of love at court,
The Romanic Review 49 (1958), 243-251 en het al genoemde werk van P. Dronke, Mediaval
Latin, die Andreas geheel anders interpreteert.
Tot voor kort meende men deze Andreas te kunnen identificeren met de hofkapelaan van
Marie de Champagne, meende men ook, dat van haar de inspiratie tot het schrijven van het
boek zou zijn uitgegaan. Dit staat echter niet meer vast. Zie documentatie N. de Paepe,
Leuvense Bijdragen 54 (1965), 2e afl., 40.
Vgl. De Paepe, Leuvense Bijdragen 53 (1964), 131, met verdere literatuuropgave.
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vormen gemanifesteerd. Het zaad van de occitaanse ‘hoofse liefde’ en in aansluiting
daarop dat uit het domaine d'Oïl is vanuit deze gebieden op de wind van het
twaalfde-eeuwse humanisme over geheel West-Europa, tot in Italië en Hongarije
gewaaid. De vruchten zijn uiteenlopend: de fin'amors uit Zuid-Frankrijk vond haar
perfectie in de ‘nieuwe stijl’ in Italië. Uiteenlopende vormen van liefdescultuur1 vindt
men in het werk van Chrétien de Troyes, in dat van de middelnederlandse minnelyriek
en in dat van de Minnesänger.
Ook binnen één bepaalde literair genre zijn de verschijningsvormen duidelijk
heterogeen: in de hoofse epiek blijken de liefdesverhoudingen van zeer uiteenlopende
aard (de verhouding tussen Erec en Eneide is anders dan die tussen Tristan en Isoude,
en zo verder).
5. In het werk van tal van onder invloed der nieuwe opvattingen schrijvende
Middelnederlandse dichters speelt de liefde een grote rol zonder dat zij veel te maken
heeft met de geprononceerde karaktertrekken van de occidentaalse hoofse liefde: in
onze letterkunde bestaat zij uit een complex van uit de ‘hoofse liefde’ afgeleide
maatschappelijke verschijningsvormen. Die waren in de oorspronkelijke ‘fin'amors’
effèct van déze bepaalde extra-conjugale liefde; zij worden later zelfstandige
verschijningsvormen (zònder de basis van de extra-conjugale vorm). Samenvattend
kan men ze kenschetsen als hoffelijke omgangsvormen, al dan niet in verband met
de liefde.
Maar ook buiten de diverse vormen van wat men onder hoofse liefde verstaat,
heeft de idee ervan doorgewerkt; tal van hagiografische werken en uitingen van
religieuze gemoedsbewogenheid - denk aan de gedichten van Hadewijch - zouden
niet bestaan zoals ze nu bestaan zonder de inspiratieve kracht méde van het begrip
der hoofse liefde in brede zin.

Allegorie en symbolisme
Het tweede verschijnsel dat apart behandeling verdient, dat van symbolisme en
allegorie, hangt nauw samen met, vloeit voort uit de meest wezenlijke eigenschappen
van het middeleeuwse denken.
Drie opmerkingen bij de termen vooráf:

1

Vgl. ook reeds N. de Paepe, Leuvense Bijdragen 53 (1964), 129.
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a. het doorgaans gemaakte onderscheid tussen deze twee termen (begrippen) gaat
met name terug op de onderscheiding die Goethe al maakte.
Volgens A.D. Nuttall, Two concepts of allegory, 19671 zouden auteurs als C.S.
Lewis, Auerbach en Croce de volgende onderscheiding, respectievelijk tegenstelling
maken: allegorie is een wijze van uitdrukking ‘translating the visible into the invisible,
and symbolism a mode of thought, making the invisible or ineffable transparent’.
Moderne (vooral Engelse) literatuurtheoretici achten deze onderscheiding onhoudbaar;
beide zouden wijzen zijn van ‘(poetic) thought dealing with the (supposed) relation
between the material and the immaterial world’. Waarin het eventuele verschil bestaat,
wordt niet meegedeeld; wel wordt gesteld dat ‘allegory is only a mode of
symbolizing’.
Zolang deze opvattingen niet nader bestudeerd zijn en duidelijker worden, is het
wellicht verstandig vast te houden aan de op Goethe teruggaande onderscheiding2.
Goethe kenschetste het symbool als volgt: ‘Das ist die wahre Symbolik, wo das
Besondere das Allgemeine repräsentiert, nicht als Traum und Schatten, sondern als
lebendig-augenblickliche Offenbarung des Unerforschlichen’. Het berust op de
volgende gedachtengang: ‘Das Wahre, mit dem Göttlichen identisch, lässt sich
niemals von uns direkt erkennen, wir schauen es nur im Abglanz, im Beispiel, Symbol,
in einzelnen und verwandten Erscheinungen; wir werden es gewahr als unbegreifliches
Leben und können dem Wunsch nicht entsagen, es dennoch zu begreifen. Das gilt
von allen Phänomenen der faszlichen Welt’.
De kunstenaar geeft de lezer een concreet ding of echte persoon; dit schijnbaar
‘toevallige’ ding wordt door hem echter symbool van een hogere, (‘immanente’,
‘eeuwige’) waarheid of waarde. Het symbool is dus altijd ambivalent, is thuis in twee
werelden. Een zwarte spin in de novelle van Gotthelf is een spin, maar tegelijk
symbool van de pest, en, in nog hogere zin, symbool van het door de mens te
voorschijn geroepen kwaad. In de lyriek worden voornamelijk taalsymbolen gebruikt,
in andere kunstvormen kunnen hele handelingsdelen, motieven, resp. personen,
voorwerpen symbool zijn.

1
2

Besproken door M. Buning, Levende Talen, 1968, 522-5.
Goethe maakte deze onderscheiding in afwijking van de tot het einde van de achttiende eeuw
doorgaans geldende gelijkstelling van symbool en allegorie (naar welke gelijkstelling
sommigen dus nu weer terug willen).
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De allegorie omschreef Goethe als volgt: ‘Es ist ein groszer Unterschied, ob der
Dichter zum Allgemeine das Besondere sucht oder im Besonderen das Allgemeine
schaut. Aus jener Art entsteht Allegorie, wo das Besondere nur als Beispiel, als
Exempel des Allgemeinen gilt; die letztere aber is eigentlich die Natur der Poesie;
sie spricht ein Bezonderes aus, ohne an's Allgemeine zu denken oder darauf
hinzuweisen’.
De allegorie is dus een secundair gevonden dichterlijk denk-beeld, b.v. Vrouwe
Natura in de middeleeuwse (Latijnse en andere) dichtkunst, een gepersonifieerde
idee (eigenschap); de allegorie ontstaat als gevolg van het denken over de wereld,
welk denken uiteindelijk een voorstelling voor zijn resultaten zoekt; (die ‘wereld’
kan ook de in een boek voorgestelde wereld zijn, b.v. Vergilius' Aeneis; we komen
erop terug). De functie en het effect van een allegorie is dan ook anders dan die van
een symbool. De allegorie is niet op zichzelf van waarde en heeft geen autonome
functie, maar verwijst altijd naar iets anders: beeld en zin gaan als het ware uit elkaar.
‘Die Allegorie ist bis in Einzelzüge bestimmt und auslegbar, während das Symbol
schillernd und unergründlich ist’. (Het embleem is in deze gedachtengang een
voorbeeld van allegorie)1.
In de gedachtengang van de wèl onderscheidende opvattingen ontmoet men voor
wat de middeleeuwen betreft, vaak de opvatting, dat het ‘symbolisch’ zien de oudere,
twaalfde-eeuwse, meer poëtische fase is2, het allegórisch interpreteren de jongere,
meer prozaïsche, dertiende-eeuwse fase. De levende, spontaan opbloeiende symboliek
die in de twaalfde eeuw nog overheerst, - bij deze tegenover-elkaar-stellingen denke
men voorlopig vooral aan de Franse letterkunde die de leidende was (de Nederlandse
vólgt de Franse) - ‘versteent’ in de dertiende in veel gevallen tot een meer allegorische
voorstelling van zaken. Het als het ware spontaan symbolisch schouwen van de
twaalfde eeuw wordt vervangen door een steeds nadrukkelijker bewuste toeleg met
intellectualistische inslag. Het intuïtief schouwen gaat over in bewuste houding, die
poogt alle aspecten van het waargenomene in planten- en

1
2

Voor dit alles Elisabeth Frenzel Stoff-, Motiv- und Symbolforschung, Stuttgart, 1963, 33-37,
44, 50, 59, 60, 75.
M.M. Davy, Essai sur la symbolique romane (XIIe siècle), Paris, 1955, behandelt het symbool
in de romaanse gedachtenwereld en romaanse kunst van de twaalfde eeuw, vooral de symbolen
in de Arturroman, de Graal, de volkspoëzie en de hoofse roman en die van de levensboom
van Adam en Eva.
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dierenrijk, in mensenwereld en geschiedenis te interpreteren, uit te leggen, te ‘duiden’.
Het suggestieve symbool wordt tot ‘willekeurige’ allegorie1. - Of deze opvatting
houdbaar is, is een andere zaak.
b. de term ‘allegorie’, die in deze moderne Engelse studies min of meer als de
universele optreedt, wordt in deze studies voor een aanzienlijk uitgebreider, ook
moderner aantal werken gebruikt dan tot voor kort gebruikelijk was: ‘allegorische’
werken werden in deze opvatting geschreven door Blake, Coleridge, Shelley, Kafka
(Het Slot), Joyce (Ulysses), Faulkner, Camus, T.S. Eliot, Auden, Edwin Muir, Ibsen,
Samuel Beckett, Ionesco, Pinter. Allegorie lijkt dan de manier van schrijven die staat
tegenóver realisme of naturalisme, tegenover mimesis, - een manier die probeert de
diepere lagen van de werkelijkheid te ontginnen, met name het innerlijk leven van
de mens en ‘his quest for identity’. In Kafka's werk vindt men ‘a secularized
psychomachia or soul-fight’2 (men geve acht op de term psychomachia). Nuttall
definieert allegorie als ‘the practice of thinking about universals as though they were
concrete things’. En ‘it expresses itself in a complex of narrative metaphor’. Tiny
Alice van Edward Albee (1965) is inderdaad duidelijk allegorisch3.
c. Het is onontkoombaar bij de behandeling van de allegorie in de letterkunde óók
de allegorische voorstellingswijze in andere kunstuitingen en vertoningen te betrekken:
schilderkunst, beeldhouwkunst, tableaux-vivants4. Zo ergens, dan kan hier de
‘wechselseitige Erhellung der Künste’5 belangrijk bijdragen tot verheldering van
inzicht in de letterkundige verschijningsvormen, met name in het toneel van de
rederijkers. Op den duur gaat zelfs de combinatie van beeldende kunst en letterkunde
in de z.g. emblemata een bijzonder belangrijke rol spelen. Hier ligt duidelijk een
breed veld van onderzoek, waarmee echter eerst de specialisten zich vele jaren zullen
hebben bezig te houden vóór de

1
2
3

4
5

Hierover vooral J. Huizinga, Herfsttij, hoofdstukken 15 en 16.
M. Buning, Levende Talen, 1968, 421.
Vgl. J. Kuin, Albee op zoek naar de zin van het symbool, Streven, febr. 1966, 458-73; ‘het
moderne toneel is op zoek naar kaders, naar structuren. Daarom werkt men met
gepersonifiëerde gedachten, met allegorieën’, p. 471.
Vgl. de opmerkingen hierover van J.B. Drewes, Levende Talen, 1964, 681-91.
W. Sypher, Four stages of Renaissance style, Garden City, 1956, acht het beter te spreken
van ‘the analogy of forms in art’ en het begrip parallellen te laten vervallen; maar ‘some
rapprochement’ tussen de kunsten is onmiskenbaar; a.w., 6.
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geschiedschrijver der letteren van de vruchten van hun arbeid gebruik zal kunnen
maken.
1. Deze problemen voorlopig latende voor wat zij zijn1, keer ik terug tot de allegorie
in de middeleeuwen. Gesteld werd dat zij daar samenhangt met de meest wezenlijke
eigenschappen van het middeleeuws denken. Zij is stellig niet alleen maar een min
of meer toevallig stijlverschijnsel, maar een denkvorm. Zij houdt nauw verband met
de befaamde strijd op wijsgerig terrein om de z.g. universalia. Discussies hierover
vinden al plaats in negende en tiende eeuw, vooral in elfde en twaalfde, om in de
dertiende en veertiende eeuw een hoogtepunt te bereiken. Voor het goed begrip van
de zaken waarover het gaat, is het echter nodig nóg aanzienlijk verder terug te gaan:
‘allegory must be referred to Hellenistic ideas about the correspondence of the earthly
order as the shadow with the intelligible sphere as the reality’2.
Bij Plato had aanvankelijk ‘idee’ geen andere betekenis dan die van het Sokratisch
begrip: de samenvatting van het gemeenschappelijke in meerdere individuele dingen.
Geleidelijk kreeg het bij Plato naast deze logische betekenis, ook een metafysische3:
de algemene idee wordt tot zelfstándigheid verheven; zij is niet meer het produkt
van een denkproces, een zuivere begripseenheid, Plato acht nu de idee een
‘objectief-reële, onzichtbare wezenheid, een werkelijke eenheid tegenover de veelheid
der verschijnselen, een lichaamloze gestalte, bestaande in een door denken kenbare
wereld’4. Er zijn vele ideeën, en zij komen overeen met alle soortbegrippen, ook die
van de hogere soorten en geslachten, natuurprodukten en kunstvoortbrengselen,
verhoudingen en waardebepalingen. Zij zijn onttrokken aan ruimte en tijd, aan
beperking en relativiteit, zij vormen de enige werkelijkheid, het eeuwige en

1

2
3

4

Over deze materie het grote (en zeer moeilijke) werk van Rosemond Tuve, Allegorical
Imagery, some mediaeval books and their posterity, Princeton, N.Y., 1966; E. Honig, Dark
Conceit, The making of allegory, New York, 1966; W.Y. Tyndall, The literary symbol,
Bloomington, 41965.
G.W.H. Lampe en K.J. Woollcombe, Essays on Typology, London, 1957; aangehaald J.B.
Drewes, Levende Talen, aug. - sept. 1968, 474.
Een voorbereiding daartoe is te vinden in Plato's verdediging van de onsterfelijkheid op
grond van het vóór-bestaan van de ziel; alle kennis op aarde brengt hij dan terug tot een
herinnering van het vroeger gekende.
F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen, Utrecht - Nijmegen
1928, 52-3; aan dit werk zijn de gegevens in deze en de volgende alinea ontleend.
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onveranderlijke zijn. Zij zijn in metafysische en ook in ethische zin volmaakt: het
hoogste zijn, en tegelijk de hoogste goedheid en de hoogste schoonheid. De
ideeënwereld vormt een geheel, hiërarchisch geordend onder de Hoogste Idee: die
van het Goede, waaraan de overige ideeën hun werkelijkheid danken.
Tussen de ideeën en de individuele zichtbare dingen bestaat ondanks hun scheiding
een bepaalde positieve verhouding: de zichtbare dingen hebben namelijk deel aan
de bovenstoffelijke wezenheden; ze zijn door haar wat ze zijn, en deze gemeenschap
bewerkt tussen de ideeën en de drager een gelijkenis: de gelijkenis tussen de
onveranderlijke oertypen (paradeigmata) en de vergankelijke afbeeldingen,
nabootsingen, afschaduwingen (eidola).
Als gezegd bestond in negende en tiende eeuw aanzienlijke belangstelling voor
vraagstukken van deze aard. Naast beelden der zinnelijke waarneming constateert
het bewustzijn verstandelijke begrippen, die een abstract en algemeen karakter dragen.
De vraag rees bij Plato, en rijst alle eeuwen door telkens opnieuw: welk verband
bestaat er tussen de inhoud van die begrippen en de objectieve werkelijkheid? Hoe
komt het verstand aan die algemene en abstracte begrippen? Bestaan de genera en
species zelfstandig in de werkelijkheid buiten ons, of alleen in ons denken?
a. De eerste oplossing, het ultra-realisme1, gaat in de richting van het platoonse
realisme, realisme in deze zin dat de universalia, de algemene begrippen, wérkelijk
bestaan als wezenheden en preëxistent aan de dingen. Dit ultra-realisme, de meest
verspreide opvatting van de negende tot de elfde eeuw, ligt geheel in de lijn van de
typische middeleeuwse neiging tot verzelfstandiging van gedachten-constructies. In
zijn uiterste vorm komt het alleen voor bij Scotus Eriugena, die met Plato aan de
algemene begrippen een bestaan geeft, gescheiden van de zinnelijke wereld.
b. Tegenover het ultra-realisme staan verschillende oplossingen die de objectieve
realiteit van de universalia als zodanig óntkennen. Zij zijn dus in wezen
anti-realistisch. Ze worden echter gematigd realistisch genoemd, omdat ze aannemen,
dat weliswaar alle werkelijkheid individueel is, maar dat de algemene begrippen, die
als zodanig

1

F. Sassen, Geschiedenis der patristische en middeleeuwse wijsbegeerte, Nijmegen - Utrecht,
1928, 79 vlg.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

53
sléchts in het verstand bestaan, in de wezenlijkheid van de menigvuldige enkelingen
een fundament bezitten. Zo o.a. Abelard, later Thomas van Aquino.
c. Een derde oplossing stelt, dat de logica niet met dingen, maar enkel met woorden
te doen heeft. De voorstanders ervan worden daarom aangeduid als ‘nominales’, hun
leer als het nominalisme. Het treedt het eerst op tegen het einde van de elfde eeuw,
o.a. bij Roscellinus van Compiègne. Het keert in de veertiende eeuw in andere vorm
terug bij Willem van Ockham.
Zonder het belang van deze strijd om de universalia te ontkennen, meent Huizinga,
dat in de praktijk het realisme de overheersende denkrichting in de middeleeuwen
is geweest, dat het verbeeldings- en gedachtenleven beheerst wordt door het realisme,
dat, ‘buiten alle philosophie om, de primitieve denkwijze is. Voor den primitieven
geest neemt alles wat benoembaar is, terstond wezen aan, of het hoedanigheden zijn,
begrippen of wat dan ook. Zij projecteren zich terstond automatisch aan den hemel.
Hun wezen kan bijna altijd (behoeft niet altijd) worden opgevat als persoonlijk wezen;
ieder ogenblik kan de reidans van anthropomorphe begrippen beginnen’1.
2. Voordat de gevolgen van dit realisme (dat wil dus eigenlijk zeggen: idealisme)
voor het middeleeuws literair verbeelden aan de orde komen, is het gewenst nog een
ander element ter sprake te brengen dat de middeleeuwse geest in deze richting
beïnvloedde, namelijk de, overigens met het realisme samenhangende, allegoriserende
denkwijze, erfenis van vele eeuwen.
Deze allegoriserende denkwijze stamt uit Oudheid, uit Nieuwe Testament en eerste
christeneeuwen2.
Men kan onder allegorie3. verstaan een beeldende wijze van voorstellen, een spreken
in beelden, een uitgewerkte, brede metafoor, b.v. als deel van een groter taalgeheel.
Er kan ook onder verstaan worden zulk een beeldende wijze van voorstellen, maar
dan in groter of zeer grote omvang; zij kan het hele taalgeheel (gedicht: Ic was in
mijn hoofkijn, Scheepspraet, Geusevesper, of dichtwerk: Roman van de Roos)

1
2
3.

J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen10, Haarlem, 1963, 214.
Niet alleen dus uit het Nieuwe Testament. Zij komt ook in de literatuur vóór Christus voor.
C. Stutterheim, Mod. Encycl. der Wereldliteratuur, 83-4.
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omvatten. Een allegorie lezend krijgt men een reeks beelden voor zijn geestesoog
die doelen op iets anders, op iets dat ‘buiten’ de letterlijke woorden van de tekst
staat, vaak iets hogers, verheveners dan wat letterlijk voorgesteld wordt.
Met name op religieus terrein (maar niet uitsluitend daarop1) heeft de
allegoriserende denkwijze Oudheid en middeleeuwen enorm beinvloed. Auerbach
spreekt in dit verband over ‘figuraal’ zien en denken, ook met betrekking tot
gebeurtenissen2. Hij omschrijft het figuraal zien als volgt: ‘Für die gedachte
Anschauung bedeutet ein auf Erden geschehener Vorgang, unbeschadet seiner
konkreten Wirklichkeitskraft hier und jetzt, nicht nur sich selbst, sondern zugleich
auch einen anderen, den er vorankündigt oder bestätigend wiederholt; und der
Zusammenhang zwischen Vorgängen wird nicht vorwiegend als zeitliche oder kausale
Entwicklung angesehen, sondern als Einheit inner-halb des göttlichen Planes, dessen
Glieder und Spiegelungen alle Vorgänge sind; ihre unmittelbare irdische Verbindung
untereinander ist von geringerer Bedeutung, und die Kenntnis derselben ist für die
Interpretation zuweilen ganz entbehrlich’3. Dit figuraal zien is dus in wezen een
wijsgerige of theologische activiteit, niet in eerste aanleg een literaire. Het berust op
een bepaalde overtuiging, een inzicht inzake de wereldorde. Het vindt echter uiteraard
zijn neerslag in werken op het gebied van de kunst, ook literaire, het vindt daar een
taalkundige en/of artistieke formulering. De wijsgerige of godsdienstige visie gaat
- daarná - dan ook (mede) berusten op teksten (Oude en Nieuwe Testament b.v.) en
leidt ertoe dat men:
a. de behoefte krijgt teksten als allegorisch te begrijpen en als zodanig

1

2
3

J.B. Drewes, Het esbattement vant Gelt als allegorisch stuk, Levende Talen, 1968, 467-85,
stelt (p. 468) dat ‘het allegorisch denken ook, nee, in de eerste plaats, iets geheel anders was
(dan een literair stijlprincipe): een stuk geloof, waardoor hij de heilsgeschiedenis van de
mensheid en van zichzelf op een bepaalde wijze zag’. Dat het allegorisch denken iets geheel
anders was dan (alleen maar) een stijlprincipe, kan men zonder moeite toegeven; ook dat in
tal van werken (een overgroot aantal) de allegorie betrekking heeft op de ‘heilsgeschiedenis’;
maar men mag niet stellen, dat een allegorie noodzakelijk theologisch of op de
heilsgeschiedenis betrokken is. Heel wat allegorieën zijn daar niet op betrokken, b.v. de
Roman van de Roos niet.
E. Auerbach, Mimesis, Bern, 1946; ik citeer naar de derde uitgave, 1964.
E. Auerbach, a.w., 516. Vgl. verder over deze ‘Figuraldeutung’ a.w., 18, 51, 74, 151, 187.
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te ‘duiden’: allegorese, dat wil zeggen verklaring van de allegorie1, en
b. het verlangen teksten te schrijven die op dezelfde wijze geconcipieerd zijn, als
allegorie dus.
De geschiedenis der letterkunde houdt zich uiteraard bezig met de allegorese, met
de verklaring van de allegorie in teksten.

1

De theoloog maakt onderscheid tussen de sensus literalis en sensus spiritualis van de Schrift.
De eerste, de sensus literalis, is de primaire, de letterlijke betekenis, in dit geval van het
woord uit het Oude Testament: de feitelijke betekenis van dat woord en van het historisch
feit.
Tot de tweede, de sensus spiritualis, moet men niet rekenen de toepassing van de (eventueel
theologisch uitgediepte) zin van het schriftwoord op het leven van de mens - een gewichtige
zaak die hier echter niet aan de orde is -, maar een niet-letterlijke, symbolische, allegorische
opvatting, waarvan het goed recht gemotiveerd wordt door de Schrift-zelf. Men ziet zaken,
personen of gebeurtenissen uit het Oude Testament in verband met zaken, personen of
gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament, en wel in een zodanig verband dat het vroegere
een beeld, een aankondiging van het nieuwe geacht wordt. Men constateert parallellie, een
gelijksoortigheid van situaties, en vergelijkt twee objecten onder een bepaald gezichtspunt.
Israël onder leiding van Mozes op weg naar het beloofde land vertoont een soortgelijke
heilshistorische situatie als het christenvolk op weg door dit aardse leven naar het beloofde
land van de hemel; de doortocht door de Rode Zee het beeld van het doopsel; Mozes wordt
het type van Christus; het manna en het water uit de rots het beeld van de Eucharistie; de
koperen slang, opgeheven om Israël te redden van de straf voor zijn zonde: het beeld van
Christus aan het kruis; het Paaslam dat met zijn bloed Israël redde van de dood: een beeld
van de Verlosser.
Men beschouwt dus bepaalde situaties, zaken, dingen uit het O.T. als voorafbeeldingen,
symbolen van het N.T., resp. men ziet, in het N.T. lezend, bepaalde zaken daarin
voorafgebeeld in het O.T.
Voor de goede orde: de theoloog zegt: er is méér dan een symbolische verhouding, die de
menselijke geest constateert op grond van een zekere gelijkheid; men ziet tevens de bedoeling
van Gods leiding: ‘het oud-testamentisch objekt ... werd ... naar Gods bedoeling gearrangeerd
om het nieuwe te symboliseren, en het nieuwe geschiedde aldus om het oude in vervulling
te doen gaan’ (Alfrink, 13). Er is dus niet alleen gelijkheid, maar ook een intentioneel verband.
Dit alles vrij naar J.B. Alfrink, Over ‘typologische’ exegese van het Oude Testament, Nijmegen
1945, 10-11, op wie het voorgaande steunt. De theologische allegorie en allegorese - de
verklaring van de allegorie - is uitvoerig behandeld door H. de Lubac s.j., Exégèse médiévale.
Les quatre sens de l'Ecriture, Aubier 1959-1964, twee delen, vier banden.
Vgl. verder Beryl Smalley, The study of the Bible in the Middle Ages, Oxford, 1940, 21952
en C. Spicq, Esquisse d'histoire de l'exégèse latine au Moyen Age, Paris, 1944 (Bibliothèque
Thomiste, 26).
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Voor de Middelnederlandse letterkunde, die zo duidelijk ontstaan is uit de
Westeuropese, Latijnse, Griekse cultuur en het christendom, is terwille van die
allegorese kennis van het christelijk wereldbeeld noodzakelijk, om van daaruit de
allegorese te kunnen toepassen. Dit wereldbeeld is geïnspireerd op de Heilige Schrift.
De auteurs kennen deze schrift en werken ermee.
3. Het lezen van oude teksten als zinnebeeldig, zoals het Nieuwe Testament dat doet
en de kerkvaders (Origines is een der groten), is echter geen privilege van het
christendom; het komt ook reeds voor bij de Grieken. Het is dan niet zo, dat men de
gebeurtenissen, personen en zo verder uit een oude tekst acht te verwijzen naar een
nieuwe tekst, naar in die nieuwe tekst voorkomende gebeurtenissen, personen, e.d.,
maar dat men een tekst figuurlijk wil doen opvatten. Men heeft dit gedaan met de
Ilias, men heeft het gedaan met de Aeneis1. De oorzaak van deze neiging tot
allegoriserende interpretatie - neiging die door de interpretatie op haar beurt gevoed
werd - was de overtuiging dat de auteurs ook van profane geschriften wijzen, resp.
filosofen waren. Niet alleen dus ‘auctores’, maar autoriteiten van bijzondere kwaliteit2.
4. De middeleeuwer was, al lezende, gewend geraakt aan allegorese. Van de
weeromstuit zou men kunnen zeggen, kwam hij - op het voetspoor van ‘klassieke’
voorgangers - ertoe (het werd hiervoor al opgemerkt) geschriften te vervaardigen
waarin zaken niet rechtstreeks werden voorgesteld, maar indirect, beeldend. Men
maakte daarbij veelvuldig gebruik van de personificatie, een als het ware in de
allegorie ingebouwd en deze mede constituerend element.
Voor de menselijke geest, de primitieve geest, zegt Huizinga3, neemt alles wat
benoembaar is, terstond wezen aan, begrippen, hoedanigheden, eigenschappen en
zo verder. Zij kunnen door de geest gemakkelijk worden opgevat als een persoonlijk
wezen, zij krijgen gestalte.

1

Een sprekend voorbeeld blijft de allegoriserende interpretatie van Vergilius' Aeneis als
zinnebeeld van het menselijk leven. De zee is het menselijk lichaam, Aeneas de menselijke
ziel, die met dit lichaam in contact komt en daardoor in Carthago, de wereldse stad, Dido
vindt, de belichaming van de wellust. En zo verder. Vgl. R. Bezzola, Le sens, 9 en 25; Duitse
vertaling, Liebe, 16, 32.

2

E.R. Curtius, Europ. Lit., 41963, 62.
J. Huizinga, Herfsttij, 224.

3
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Maar ook dit was weer niet een zaak die pas in de middeleeuwen een aanvang nam.
Het verdwijnen van het geloof in de goden betekent de opkomst van de allegorische
voorstellingswijze1. Tisiphone en Megara worden op zeker ogenblik nauwelijks
minder allegorisch dan Pietas of Virtus. Als men niet meer de olympische of
menselijke handelingen beschrijft, maar, bijvoorbeeld, personifiërend goed en kwaad
van de menselijke ziel als strijdend met elkaar voorstelt, is, in elk geval naar de kern,
de allegorische dichtkunst geboren, in dit geval de psychomachia2. Zij is in dat geval
meer dan een louter literair spel. Zij is een poging de innerlijke wereld van de mens
te exploreren. Wij kunnen volgens Lewis3 over een ‘innerlijk conflict’ niet anders
spreken dan in een metafoor; en iedere metafoor is een allegorie in het klein.
Vooral in perioden waarin een morele omwenteling de mens dwingt de blik
binnenwaarts te richten, zal deze behoefte aan allegorische voorstelling ontstaan.
Men ziet dit proces in de Thebaïs van Statius (ca. 45-96 te Rome); de allegorische
voorstellingswijze wordt druk beoefend in de tijd van Augustinus, het meest
indrukwekkend door Augustinus zelf4. Symptomatisch is ook de Psychomachia van
Prudentius (348-na 405), waarin de strijd beschreven wordt die woedt tussen de
heidense ondeugden en de christelijke deugden; beide pogen de menselijke ziel te
beheersen.
Zijn tijdgenoot Claudianus (Claudius, ca. 370-ca. 404) kent evenzeer de allegorische
voorstellingswijze van het conflict der zielekrachten als de natuurlijke wijze om
psychologische aangelegenheden te behandelen.
Het is deze allegorische voorstellingswijze, die vaak van personificatie gebruik
maakt, die zulk een enorme invloed heeft uitgeoefend op het denken en dichten der
middeleeuwers, vooral nadat dichters van de school van Chartres met auteurs als
Bernardus Silvestris (gestorven tussen 1126 en 1130), Alanus van Rijsel (gestorven
1202) hun beroemd geworden allegoriserende werken hadden geschreven5. Van de
Oud-

1
2
3
4
5

C.S. Lewis, The allegory of love, New York, 1936, 51963, 52.
Lewis, a.w., 54.
Lewis, a.w., 60.
Lewis, a.w., 65.
Een duidelijk overzicht over deze teksten bij C.S. Lewis, The allegory of love, New York,
1936, 51963. Een (iets uitgebreider) samenvatting in mijn artikel over de Roman van de Roos,
Handelingen van de Zuidned. Maatschappij van Taal- en Letterkunde, 1968. De moderne
literatuur over dit onderwerp werd behandeld door M. Buning, Allegory: The debate reopened,
Levende Talen, 1963, 203-6 en Allegory: The debate continued, Levende Talen, 1968, 414-21
en 522-6, alsook J.B. Drewes, Levende Talen, 1968, 476 vlg. In ons land is op de betekenis
van deze materie al de aandacht gevestigd door J. Huizinga, Herfsttij, hoofdstuk XV en XVI.
Van recenter datum dan Huizinga, E.R. Curtius, Europäische Literatur, hoofdstuk VI.
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heid af over de vroege middeleeuwen gaat aldus deze antropomorfisering (in tal van
gevallen: vergoddelijking, d.w.z. het voorstellen van de dingen, eigenschappen e.d.
als godheden: de donder wordt Donar) via de hoge middeleeuwen naar de bloeitijd
ervan in onze rederijkers.
5. Dit symbolisch, respectievelijk allegorisch denken, mede gebaseerd op het
idealistisch realisme dat we hiervoor schetsten, heeft het middeleeuws denken
beslissend beïnvloed. De middeleeuwer heeft een uitgesproken neiging tot en voorkeur
voor symbolisme en allegorie. ‘Ideeën’ openbaren zich naar ‘buiten’ in een beeld,
in het concrete, het zichtbare1, en omgekeerd, het zichtbare, concrete wordt symbolisch
gezien, wordt allegorisch geïnterpreteerd, dat wil vooral zeggen: men ziet het als
symbolen van het hogere, verhevene, ideële2.
De middeleeuwse geest denkt en ziet niet zozeer causaal, hij zoekt niet allereerst,
moeizaam speurend, naar oorzakelijke samenhangen, maar hij ziet, op grond van
overeenkomende eigenschappen, van enigerlei gelijkheid een verband, waarbij het
lagere het hogere voorstelt, symboliseert. En hij kan dit zo gemakkelijk doen, omdat
de middeleeuwse geest het lagere aanvaardt als afspiegeling van hogere realiteit (het
‘realisme’ in de hierboven bedoelde zin). Als men het moderne causaal denken
allereerst liniair-horizontaal zou kunnen noemen, is het middeleeuws denken allereerst
incidenteel-verticaal. Elk ‘incident’, elk feit, elke gebeurtenis wordt allereerst in
verband ge-

1
2

L. Kukenheim et H. Roussel, Guide de la littérature française du moyen âge, 3, 8.
Als - om het voorbeeld van Huizinga, Herfsttij, 213, te gebruiken - de middeleeuwse geest
witte en rode rozen ziet, bloeiend tussen doornen, schouwt die verbeeldende geest maagden
en martelaren in heerlijkheid stralend tussen hun vervolgers. En wel op grond van een
gelijkheid in hoedanigheid: de schoonheid, zuiverheid, teerheid van de rozen doen de
toeschouwer dezelfde hoedanigheden zien bij de maagden; - de roodheid van de rozen doet
hem denken aan het bloed van de martelaren. Witheid en roodheid zijn in zijn oog geen
benamingen voor fysische onderscheidingen op kwantitatieve grondslag, maar zij worden
gezien als realiën, wezenlijkheden. ‘De hoedanigheid is hun watheid, de kern van hun zijn.
Schoonheid, teerheid, witheid, essentiën zijnde, zijn eenheden: alles wat schoon, teer, wit
is, moet in wezen samenhangen, heeft denzelfden bestaansgrond, dezelfde betekenis
(be-tekenis) voor God’ (Huizinga, Herfsttij, 214).
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bracht met het hogere, het goddelijke, God. Ziekte b.v. is niet het gevolg van een
kwaal, maar een straf van God. Niet een virus veroorzaakt de ziekte, maar de zonde
die God beledigde. ‘Om van enig ding het wezen te kennen, vraagt men niet naar
zijn inwendige bouw, ziet men niet naar de lange schaduw der geschiedenis achter
het, maar kijkt op naar den hemel, waar het straalt als idee’. En wat Huizinga hier
zegt1 van enig ding en zijn wezen, geldt voor al het aardse in zijn totale bestaansvorm.

1

J. Huizinga, Herfsttij, 224.
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Eerste tijdvak (1170-1275)
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Inleiding
1
Een oud documentje in het ‘Nederlands’, een vijftal regels tekst, (‘hebban olla uogala’
enz.) heeft aanleiding gegeven tot heel wat bladzijden commentaar1.
De aasgieren der filologie, om de term van Maurice Gilliams te citeren2, kúnnen
eenvoudig niet anders wanneer zij bouwstoffen willen aandragen die het mogelijk
moeten maken de aanvangen van onze letterkunde te beschrijven. Immers: ‘De
litteraire nalatenschap van de Middeleeuwen is (...) te vergelijken met wrakstukken
die na een storm zijn aangespoeld’3. Aan de hand van deze wrakstukken nu moet
men trachten zich een voorstelling te maken ‘van de vloot voordat de storm opstak’4.
Dat is de eerste moeilijkheid die het schrijven van een geregeld geschiedverhaal
moeilijk maakt.

2
Een tweede is de omstandigheid, dat wij ‘nog bijna niets weten’5 van deze letterkunde,
dat wil zeggen: bijna niets weten nog over de ‘waarde’ van de overgeleverde teksten,
die ons uit de eerste eeuwen van deze periode - tot aan de uitvinding van de
boekdrukkunst - in handschriften6 zijn overgeleverd. Het klassiek vooroordeel luidt,
dat onze Middelnederlandse letterkunde voor het overgrote deel ‘slechts’ zou bestaan

1
2

3
4
5
6

Zie hier p. 12-4.
‘Want tot de poëtische verworvenheden behoren slechts de weinige, zeldzame en zuivere
verzen die de meest geniale dichter ter wereld na veel omzwervingen van het gemoed en de
intelligentie, met de pen op het papier, overhoudt. Al de rest is dankbaar aas voor de gieren
van de philologie en de literatuurhistorie, die zich graag met afval voeden om stand te houden.’
Maurice Gilliams, De kunst van de fuga, Lier, [1953], 23.
W.P. Gerritsen, Die Wrake van Ragisel I, Assen, 1963, 147.
Ibidem.
M. Draak, Palet van Middelnederlandse Epiek, Zwolle, 1963, 8.
Men onderscheidt paleografie: kennis van het schrift, en codicologie: kennis van het
geschreven boek; codicologie is de nieuwe, snel ingeburgerde term hiervoor. Aldus P.J.H.
Vermeeren in de inleiding (p. VIII) op Willem de Vreese: Over handschriften en
handschriftenkunde, Zwolle, 1962. Over codicologie en filologie de reeks artikelen van W.
Gs Hellinga - P.J.H. Vermeeren in Spiegel der Letteren, vijfde jaargang (1961), 31-36 en
volgende afleveringen.-Met ‘kennis van het schrift’ is bedoeld: het schrift uit oudere perioden.
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uit vertalingen en bewerkingen, en derhalve weinig waarde zou bezitten. Daar valt
bij op te merken, dat vertalen en bewerken in de middeleeuwen totaal anders
gewaardeerd werd dan heden ten dage, niet alleen in onze landen, maar in geheel
West-Europa. Een in de Franse letterkunde als meesterwerk erkend geschrift als de
Roman de la Rose zou vandaag, zeker voor wat het (grootste) tweede deel van Jean
de Meun betreft, het werk van een plagiaris heten. Stevig staan op de schouders van
voorgangers werd in de middeleeuwen echter niet als een oneervolle zaak beschouwd,
veeleer als een verdienstelijke. - Afgezien daarvan: er is vertalen en vertalen, en er
is dan nog: bewerken. Men kan meer of minder goed vertalen, men kan, tot op zekere
hoogte vertalend, bewerken1. En dit bewerken vond ook in onze Middelnederlandse
literatuur veelvuldig plaats, en wel zó deskundig en artistiek, dat van een creatieve
activiteit gesproken moet worden. Kan men Die Rose van de Brabantse Hein van
Aken nog een ‘vertaling’ noemen van Le Roman de la Rose, de Vlaamse meester
van De Tweede Rose (de naam is van K. Heeroma) bewérkte zijn Franse tekst zó
persoonlijk dat van een ómdichten gesproken moet worden. - W.P. Gerritsen heeft
aangetoond, dat de Middelnederlandse bewerker van de Vengeance Raguidel niet
alleen ‘zelfstandig’ vertaalde, maar ook naar eigen inzicht bewerkte. En zelfs wanneer
dan later de ‘compilator’ van het Haagse handschrift Die Wrake van Ragisel opneemt,
schrijft hij bepaald niet een gereedliggend handschrift over, maar hij bewerkt dit, en
hij bewerkt het, gericht op een duidelijk doel, (waarbij een van de doeleinden was,
dat het verhaal onderdeel zou zijn van een min of meer sluitend geheel van verhalen).

1

W.P. Gerritsen, Les relations littéraires entre la France et les Pays-Bas au Moyen Age.
Quelques observations sur la technique des traducteurs, in: Actes du septième congres de
la Société Française de Littérature Comparée, Paris, 1967, maakt (p. 34) onderscheid tussen
traduction, adaption en remaniement. ‘L'auteur d'une traduction proprement dite a l'intention
de rendre le texte de son original aussi fidèlement que le lui permettent les données
linguistiques et la poétique de la langue dans laquelle il traduit. Son oeuvre peut être
considérée comme une rédaction en langue étrangère. Si, par contre, en traduisant, il s'écarte
intentionnellement du texte de son original, le résultat de son travail peut être appelé une
version étrangère. C'est ici que je voudrais faire une distinction. J'entends par adaptation le
type de version étrangère dont l'auteur a abrégé, amplifié ou altéré, dans le dessein d'y mettre
ses propres accents, le texte de son original, aussi longtemps qu'il s'en tient, dans ses écarts,
à la “fable” de cet original. Je réserve le terme de remaniement à la version étrangère dans
laquelle la “fable”, elle aussi, est modifiée’.
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Wie ziet tot welke belangrijke resultaten studies als de juist genoemde leiden, kan
de opmerking begrijpen van Prof. M. Draak, dat ‘alle studenten in de Nederlandse
taal- en letterkunde aan elk onzer universiteiten generaties lang opgaven voor kleine
en grote scripties zouden vinden in onze Middelnederlandse teksten, voordat er een
enigermate verantwoorde beschrijving van de Middelnederlandse letterkunde zou
kunnen worden ontworpen’1.
De teksten uit de middeleeuwen kunnen vrijwel nooit als op zichzelf staande
entiteiten gezien worden, maar dienen in hun kader van oorsprong en afstamming
geplaatst te worden. Met andere woorden: het comparatisme is ook hier - en hier
vóoral - op zijn plaats. Een tijdrovende studie2.

3
Kan deze extrinsic approach aanzienlijk bijdragen tot vergroting van onze kennis
(van de waarde) van het letterkundig werk, tot de intrinsic approach voert de
opmerking waarmee Reto R. Bezzola zijn Le sens de l'aventure et de l'amour3 begint.
Wèlke grote verdiensten, aldus Bezzola, de geschiedschrijvers van de Franse
letterkunde der middeleeuwen mogen hebben voor de uitgave en interpretatie der
teksten, hun activiteiten hebben zich toch wel te zeer beperkt tot bestudering van de
werken in hun verhouding tot andere, verwante werken. Maar zij hebben verzuimd
de werken hun plaats te geven binnen de geestelijke en culturele beweging van de
tijd waartoe ze behoren. Men zou kunnen opmerken, dat dit meer aangelegenheden
van cultuurhistorische dan van letterkundige aard zijn. Bezzola bedoelt echter, blijkens
dit boek over de Erec et Enide van Chrétien de Troyes, inderdaad een vollediger
interpretatie van het werk zelf (vollediger dan tot voor kort het geval was) ook uit
de geestelijke en culturele ideeënwereld van de tijd waartoe het behoort. Zijn boek
doet ons deze ridderroman kennen als een symbolisch verhaal, waarin onder de vorm
van de riddergeschiedenissen wezenlijk menselijke problemen aan de orde gesteld
worden. Met het onderzoek naar de waarde van de middeleeuwse

1
2

M. Draak, Palet, 8.
Een overzichtelijk werk uit dit oogpunt is W.T.H. Jackson, The Literature of the Middle

3

Ages, New York and London, 1960, 31962.
Paris, 1947.
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letterkunde in dit opzicht (en daarbij valt vooral te denken aan de ridderromans) is
nog maar een bescheiden begin gemaakt.
Men zal daarbij de esthetiek van de middeleeuwen moeten betrekken1, zoals die
uit de Artes Poeticae spreekt, niet minder echter uit de geschriften van de
middeleeuwse kunstenaars-zelf. Een sleutelfiguur als Chrétien de Troyes schreef
niet onbewust van wat hij artistiek presteerde. Hij hanteerde bewust een eigen
esthetiek met betrekking tot de roman (hij schijnt ook de eerste te zijn geweest die
ook de term ‘roman’ gebruikte), een esthetiek die berust op drie begrippen, die hij
als volgt noemt en tegen elkaar afgrenst: matière is in zijn oog het ruwe materiaal
waaruit de roman gebouwd wordt. Deze matière organiseert de kunstenaar krachtens
‘une belle conjointure’; de ‘conjointure’ is wel de componerende kracht, die de
samenhang en innerlijke eenheid van de delen binnen het gehele werk beheerst, een
verbinding tot stand brengt tussen de opeenvolging der gebeurtenissen en de
schildering der karakters (wat sommige moderne esthetici ‘innerlijke vorm’ noemen).
Chrétien verzet zich uitdrukkelijk tegen de vertellers (jongleurs!) die dit element van
de harmonische samenhang verwaarlozen. - Als derde element, waarvan hij het
manco bij de jongleurs eveneens hekelt, erkent hij de sen, de zin van het verhaal:
geen avonturenrelaas dus om de avonturen, maar omwille van een zin-vol verhaal
(wat de moderne esthetiek zin, idee, grondgedachte, respectievelijk grondgevoel
noemt). Chrétien spreekt, naast deze drie aspecten, niet uitdrukkelijk over de uiterlijke
vorm waarin een en ander gestalte neemt, maar in de praktijk van zijn geschriften
demonstreert hij afdoende zijn meesterschap over de taal als expressiemiddel2.
Het is deze sen waarop Bezzola doelt, en waarvan men kan zeggen

1
2

Vgl. J.F. Vanderheyden, Literaire theoriëen en poëtiek in Middelnederlandse Geschriften,
VMA, 1961.
J. Frappier, Chrétien de Troyes, Paris, z.j. [1957], p. 62-3. Vgl. Gerritsen, Die Wrake van
Ragisel, p. 32-3. Chrétien is overigens niet de eerste die dit gezichtspunt voorstaat. De auteur
van de Roman de Thèbes (ca. 1155), die van de Roman de Troie (ca. 1165) van Benoît de
Sainte-Maure en anderen kennen dezelfde gedachtengang met betrekking tot de sen. Vgl. R.
Bezzola, p. 63; Duitse vert. Liebe, p. 67 vlg. Daar ook, p. 68 (Duitse vert. p. 72) vlg., over
het begrip ‘waarheid’ dat vaak essentie van deze sen is. De ‘historische’ waarheid van een
vertelling is in het oog der middeleeuwers een wezenlijk intuïtieve, ‘ja sogar dichterische
Wahrheit’. Deze diepere waarheid op te diepen uit (en in) het verhaal van het gebeurde maakt,
naar het oordeel van Chrétien, de betekenis uit van de kunstenaar, veel meer dan het bedenken
van een verhaal (Bezzola, p. 70, Duitse vert. 74).
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dat zij voor verschillende werken nog onvoldoende is onderzocht. Het vaststellen
van deze sen zal, naar hiervóor al gesuggereerd werd, niet zelden kunnen leiden tot
de hypothese dat het werk symbolisch of allegorisch is bedoeld.
Men hééft zich met symboliek en allegorie van de middeleeuwen bezig gehouden om enkele voorbeelden te noemen - met betrekking tot Veldekes Eneide1, met
betrekking tot de Walewein2, tot de Moriaen3, tot Die Wrake van Ragisel4; maar een
systematisch onderzoek met betrekking tot alle werken uit deze tijd is dringend
nodig5.

4
Nog andere moeilijkheden wachten de geschiedschrijver van onze vroegste
middeleeuwse letteren. Geschiedschrijven is eigenlijk pas mogelijk als het beschrijven
voltooid was. Maar naast het feit dat talrijke werken verloren zijn gegaan, staat het
feit dat de beschrijving van de overgeleverde werken naar tijd en plaats van hun
ontstaan in veel gevallen op grote moeilijkheden stuit.
Globaal gesproken, kan gezegd worden, dat in de zuidelijke Nederlanden - bij
uitstek het toneel van letterkundige bedrijvigheid in de eerste periode waarmede wij
ons bezighouden - drie gebieden te onderscheiden vallen.
Een zeer oud terrein van activiteit is het gebied in een zeer wijde boog om
Maastricht, en vandaaruit naar het noorden, minstens tot

1
2
3
4
5

Vgl. G. Schieb, Heinrich von Veldeke, Stuttgart, 1965, 56, en de daar genoemde literatuur.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, 162-6.
H. Paardekooper-Van Buuren, in een alsnog te publiceren inleiding.
N. de Paepe, Leuvense Bijdragen 54 (1965), 21-47 en 81-104.
P.W. Tak, Wort, Sinnbild, Zahl im Tristanroman, 1961, heeft in dit boek o.a. een poging
ondernomen ‘durch Scheidung der rein epischen und der symbolischen Erzählebene von
Gottfrieds “Tristan” und durch Deutung dieser zweiten, die erste erhellenden Ebene Gottfrieds
Wertung der Liebe Tristans und Isoldes zu erkennen und von dieser Interpretation her zugleich
den Beweis zu erbringen, dasz der unvollendete Charakter des Epos nicht der endgültig vom
Dichter gewollte sein kann’ (aangehaald in Elisabeth Frenzel, Stoff-, Motiv- und
Symbolforschung, Stuttgart, 1963, 102). Het is echter wèl zaak zich te hoeden symboliek of
allegorie te vinden waar zij niet aanwezig is. Ik denk aan de Roman de la Rose die door De
la Gorce geïnterpreteerd werd als een bijkans mystieke tekst, zoals P.N. van Eyck het Vander
Feesten deed (zie hier p. 241)
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Nijmegen, globaal het huidige Limburg als deel van het oude Neder-Lotharingen,
dat, zoals wij nog kunnen nagaan, een rijke autochtone literatuurtraditie bezat. In de
tiende, elfde en twaalfde eeuw was Luik het middelpunt van een naar alle richtingen
uitstralende, zich vooral in het Latijn uitdrukkende cultuur. Het Limburgse deel van
dit gebied was cultureel en religieus aanvankelijk ook op Duitsland georiënteerd;
het behoorde tot het bisdom Luik, dat zelf weer onder het aartsbisdom Keulen
ressorteerde.
Pas na ca. 1200 richt Luik zich, als gevolg van de verzwakking van de keizerlijke,
en versterking van de Franse macht, meer op Frankrijk. Het verloor zijn belangrijke
economische en culturele positie in het Maas-Rijngebied en werd van lieverlede
politiek sterker gebonden aan het westen en noorden. Met het gevolg dat het
economisch een min of meer ‘vergeten’ achterland werd.
Het Brabantse territoir was aanvankelijk een overwegend agrarisch gebied met
veel woeste grond. Het uitgebreide Kempenland hoorde met het huidige Limburg
tot het bisdom Luik, het eigenlijke aarts-diakenaat Brabant en het westelijk daarvan
gelegen Brabantse gebied tot het bisdom Kamerijk. Vooral in het oostelijk deel was
de oude religieuze en politieke verbondenheid met het Rijnland, met name met
Keulen, in de twaalfde en dertiende eeuw nog immer voelbaar; de betekenis van de
slag van Woeringen in 1288 heeft men omschreven als de handhaving van het Rijnland
als het Neder-lands (niet: Over-lands) territoir binnen het machtsbereik van de hertog
van Brabant1. Naarmate echter de Franse cultuur aan kracht en betekenis toenam,
oriënteerde ook Brabant zich steeds sterker op het zuidwesten.
Vlaanderen, het derde centrum behoorde voor het grootste deel tot de Franse kroon.
Een sterke inslag van het Frans, met name aan de adellijke hoven, remde aanvankelijk
de eigen Nederlandse cultuuront-wikkeling, tót in de dertiende eeuw ook Vlaanderen,
vooral het meer noordelijke gedeelte, zich zijn Nederlandse aard ten volle bewust
wordt.
Ook in de noordelijke Nederlanden is in deze eeuwen wel literaire produktie
aanwezig geweest, maar zij is vooralsnog van aanzienlijk geringer betekenis.
Het duidelijkst spreken de teksten in het Limburgse-Maaslandse gebied, rond
Maastricht en dan oostelijk van de Maas vooral naar het

1

P.C. Boeren, Een Nederlandsche wacht aan de Rijn, Amsterdam, 1942.
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noorden, tot rond Nijmegen. Veldeke heeft de plaats van Maastricht markant
aangegeven1 toen hij de stad situeerde op het kruispunt van twee grote straatwegen;
de verbindingsweg oost-west, die uit het hart van Duitsland over Keulen en dan over
Tongeren naar het grote veer op Engeland voert, snijdt hier de andere weg, die het
Saksische Neder-Duitsland met Frankrijk verbindt: de as van noord naar zuid.
Het ligt voor de hand dat langs deze verkeersaders niet alleen goederen vervoerd
werden, maar ook reizigers werden meegenomen èn, in bepaalde gevallen,
documenten, handschriften. Het Maasland, in het hart van het oude
Neder-Lotharingen, kende dan ook, naast daden van koopmanschap, levendige
uitwisseling van cultuurgoederen van oost naar west en, omgekeerd, west naar oost.
Mede als gevolg daarvan kon in dit gebied, waarin een eigen Maaslandse taalvorm
tot ontwikkeling kwam, ook in die vorm geschreven worden2.
Aanvankelijk werden de teksten, ook in dit gebied, geschreven in het latijn3. Maar
dan komen al vrij spoedig teksten in de eigen taal van het land.
In 1130 reeds werd in het Limburgse klooster Munsterbilzen een vers opgetekend
dat van een bewuste dichtkunstige techniek getuigt4; en van vóór 1200 dateren de
(Trierse) Floyris en de (‘Venlose’) Aiol5; van vóór 1200 dateert het werk van Hendrik
van Veldeke, dus ook de Eneide, Sente Servas en de minneliederen. ‘Hier komt een
Maaslandse traditie te voorschijn, die met haar vele assonanties, haar nog
onregelmatige verzen en haar onopgesmukte uitdrukkingswijze gemakkelijk de
toestand van de Maaslandse poëzie zou kunnen representeren vóór de beïnvloeding
door de mode van de Straatsburgse Alexander; hier

1
2

3

4
5

S. Servatius I, 972 vlg.
De Luikse prediker Lambert li Beges spreekt ca. 1170 over een ‘magister Flandrensis’ en
diens psalmvertaling; het is uiteraard niet zeker, dat dit Flandrensis met Limburgs
vereenzelvigd mag worden. - Er is sprake (in de Vita Sancti Gerlachi) van zangers (cantores)
die herhaaldelijk bezingen (frequenter decantant) hetgeen er bij het sterfbed van Gerlachus
gebeurde (o.a. het bezoek van Sint Servatius). In welke taal gebeurde dat?
Het oudste dierenepos, de Ecbasis Captivi, ontstond ten zuiden van dit gebied, in Lotharingen.
En de vóórhoofse ridderroman ontleent voor een opvallend groot deel zijn stof aan dit gebied,
met name aan de Ardennen. Vgl. J. van Mierlo, Over taal en tijd van onze oudste vóórhoofse
epische gedichten, VMA, okt. 1937, 839 vlg.
G. de Smet, J. van Mierlo en het Veldekeprobleem, Groningen, 1963, 12; M. Gysseling, De
aanvang van de middelnederlandse geschreven literatuur, VMA 1968, 132-44.
In het gebied van Aken Karl und Galie en Morant und Galie.
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blijkt dat reeds vóór Veldeke in het Maasland een dichter met de moderne Franse
poëzie en geest kennis had gemaakt1’.
Deze Maaslandse literatuur en cultuur hebben in verbinding gestaan met een
Rijnlands-Middelduitse literaire traditie, zijn beinvloed door (of hebben beïnvloed)
werken als de Straatsburgse Alexander en Eilharts Tristrant, een ingewikkeld, nog
niet opgelost vraagstuk2.
Veldeke vertoont heel wat overeenkomsten met de Rijnlands-Middel-hoogduitse
epische stijl en clichétaal3. Hoe zijn verbinding met het Westen is geweest - is hij
erdoor beïnvloed? heeft hij beïnvloed? - is nog een open vraag. Duidelijk is wel, dat
wij in het Limburgse staan op oude Nederlandse cultuurgrond, ook voor wat de
letterkunde betreft.
Is in het Maaslandse gebied reeds vóór 1200 een duidelijke literaire activiteit te
bespeuren, veel minder duidelijk is dit in Brabant, Vlaanderen en Holland. Het is
moeilijk daar, even duidelijk als dit in Limburg het geval is, te verwijzen naar teksten.
‘In Vlaanderen, Brabant en Holland ... bezitten wij, aan literaire handschriften uit de
13e eeuw, slechts fragmenten uit de tweede helft van die eeuw’4. Speelden deze
gebieden dan geen culturele rol van enige betekenis? Zijn er in de twaalfde eeuw
geen teksten geschreven? Men is geneigd de mogelijkheid van teksten toch bepaald
niet af te wijzen. Allereerst is het, in abstracto, onwaarschijnlijk dat in de dertiende
eeuw de literatuur in Vlaanderen en Brabant het hoge niveau bereikt zou hebben dat
zij bezit, indien daaraan niet een periode van groei zou zijn voorafgegaan. Ook de
oudste ambtelijke teksten (zij klimmen op tot de jaren 1230) getuigen van een zo
meesterlijk hanteren van de taal dat er een Nederlandse schrijftraditie aan moet zijn
voorafgegaan5. Maar ook het spellingsysteem, heeft men daar kortgeleden aan
toegevoegd, levert duidelijke aanwijzingen op voor een ‘ruime circulatie van
geschriften in de volkstaal’, literaire handschriften -, en wel van vóór de tijd dat er
werden overgeleverd.

1
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G. de Smet, t.a.p., 13. De Smet doelt hier op de Trierse Floyris.
Zie G. de Smet, a.w., en G. Schieb, Heinrich von Veldeke, 58 vlg.
G. de Smet, t.a.p., 14.
M. Gysseling, De aanvang, VMA, 1968, 136.
Hierover, alsook over de conclusies uit het spellingsysteem, M. Gysseling, De aanvang.
Gysseling stelt bovendien: ‘Overal ... in West-Europa gaan literaire aan de oudste ambtelijke
teksten vooraf’.
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Daaraan toe te voegen het feit ‘dat ons terugvoert naar het einde van de 11e eeuw’:
het gebruiken van persoonsnamen in adellijke families in Vlaanderen, die ontleend
zijn aan de literatuur: 1105 Florentius, 1114 Vivianus, 1118 Walawaynus, 1118 Brin,
1122 Ywain. Hierop is gewezen door J. Lindemans en, op zijn voetspoor door J. van
Mierlo. De laatste vroeg zich af, of ‘die dan ook hier niet reeds episch zijn verwerkt’1.
M. Gysseling neemt het argument over, concludeert dat deze personen hun namen
in het laatste kwart van de elfde eeuw ontvangen moeten hebben, en wijst erop, dat
het verschijnsel zich in Vlaanderen in de twaalfde eeuw uitbreidt over de omliggende
gewesten oost- en noordwaarts2. Hij meent te moeten concluderen dat in het laatste
kwart van de elfde eeuw bij enkele vooraanstaande adellijke families in Vlaanderen
bekendheid met de literatuur, vooral met de Britse stof bestond, vraagt zich echter
wel af in welke taal de literatuur met betrekking tot deze stof gesteld was, en acht
Latijn, aanvankelijk althans, het meest waarschijnlijk.
Van Mierlo rekende tot de twaalfde eeuw de Reinaert, de Madoc van de dichter
van de Reinaert, waarschijnlijk de Walewein, hoofse lyriek, de dietse literatuur die
waarschijnlijk in het graafschap Wijnen, nu Pas de Calais, onder graaf Boudewijn
(ca 1170) en diens zoon Arnold de Tweede beoefend werd. J.A.N. Knuttel heeft in
zijn artikel Vroege Nederlandsche Letteren3 de stelling opgezet dat de hoofse roman
vooral een produkt zou zijn van Vlaanderen, nadat Limburg en Brabant zich in de
tweede helft dertiende en begin veertiende eeuw vooral hadden geoccupeerd met de
niet-hoofse frankische roman. Hij maakte dus een scheiding tussen Lotharingen met
de oude vóórhoofse (Aiol, Floovent, Roelantslied, Renout van Montalbaen, Gwidekijn
van Sassen), en Vlaanderen met de latere hoofse roman. J. van Mierlo betoogde4, in
zijn antwoord

1

2
3
4

J. Lindemans, Onomastiek, VMA, 1941, 507-21; J. van Mierlo, Bekn. Geschied.6, 34; vgl.
ook het betoog van Van Mierlo in Een verloren Middelnederlandse prozaroman uit de eerste
helft der dertiende eeuw, VMA, 1952, 313-335.
Voor Nederland M. Gysseling, Overzicht over de Noordned. persoonsnamen tot 1225,
Groningen, 1966.
J.A.N. Knuttel, Vroege Nederlandsche Letteren, TNTL, 1937, 192 vlg.; J. van Mierlo, Over
taal en tijd van onze oudste vóórhoofse epische gedichten, VMA, okt. 1937, 809-840.
VMA, 1953, 711-37. - Bij de beoordeling van de opvattingen van Van Mierlo moet men erop
bedacht zijn, dat hij de neiging had Vlaanderen bij uitstek te maken tot brandpunt van literaire
activiteit. Zijn betogen lokten reeds eerder een sterke reactie uit van de kant van Jac. van
Ginneken, Een epidemie der geesten, Onze Taaltuin, 1936, 76 vlg. Nog in één van zijn laatste
studies (Ter datering van den Roman van Walewein, VMA, 1953, 711-37) hield Van Mierlo
vast aan de stelling, dat van het begin der twaalfde eeuw in Vlaanderen de hoger ontwikkelden
een literatuur in de volkstaal hebben gecreëerd, waarvan Walewein, Madoc, Reinaert, het
Roelantslied, Karel ende Elegast, Renout van Montalbaen e.a. de schaarse overblijfselen
zijn (en langs deze literatuur zou volgens hem de toevoer van de hoofse taal over Limburg
naar Duitsland gekomen zijn), - maar hij erkende nu toch, dat naast deze Vlaamse, en ook
wel reeds Brabantse, een oude Lotharingse literatuur stond, met het Limburgs als
overheersende taal. Hij voegde daar echter aan toe, dat van Van Veldeke af, misschien al
vroeger, deze literatuur onder de invloed komt van het westen, zoals uit de Frans-hoofse
inslag, uit enkele brabantismen en uit de rijm- en verstechniek kan blijken; tenslotte sloot
zij zich volgens hem aan bij het Middelnederlands en ging tot het Middelnederlands taalgebied
behoren.
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daarop, dat ook de oudste epische gedichten Vláámse herkomst verraden. Dan zouden
dus via Vlaanderen zowel de vóórhoofse als de hoofse epiek de Nederlandse literatuur
zijn binnengedrongen.
De moeilijkheid zowel met betrekking tot Knuttel als tot Van Mierlo is, dat tot de
oudste bekénde documenten niet alleen de vóórhoofse Venlose Aiol, maar ook de
hóófse Trierse Floyris en Van Veldekes Eneide en diens minneliederen behoren, in
de twaalfde eeuw al. Toen dus al waren in het Maaslandse middengebied de hóófse
lyriek en epiek bekend; zij werden dus zónder aanwijsbare invloed uit Vlaanderen
gepractiseerd. Het is zelfs mogelijk te veronderstellen hoe Veldeke aan de stof voor
zijn Eneide kwam, namelijk rechtstreeks van zijn óostelijker wonende opdrachtgevers1.
Maar daarmee wil niet gezegd zijn, dat in Vlaanderen en Brabant geen literaire
teksten geschreven werden. Het lijkt veeleer hoogstwaarschijnlijk dat zulks wel het
geval is. M. Gysseling concludeert uit de diverse tot nu toe ter beschikking staande
gegevens, ‘dat in Vlaanderen literaire handschriften in het Nederlands reeds in de
12e, vermoedelijk zelfs reeds in de 11e eeuw in omloop waren. Blijkens
persoonsnamen als Walawain lijkt Vlaanderen zelfs op het einde van de 11e eeuw
een avant-gardepositie te hebben ingenomen, zoals het graafschap ook op
administratief, financieel en rechterlijk gebied bijzonder vooruitstrevend was en in
dat opzicht alleen geëvenaard en voorbijgestreefd werd door Engeland. Eerst in de
12e eeuw trekt Frankrijk de

1

Veldekes beschermheer, Herman van Thüringen, was cultureel gevormd aan het hof van
Louis VII, en kende van daaruit waarschijnlijk de (klassieke) hoofse romans (G. Schieb,
Heinrich von Veldeke, 47-8, en K.O. Brogsitter, Artusepik, 70 vlg.).
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hegemonie tot zich; van dan af wordt ook de Nederlandse literatuur duidelijk
schatplichtig aan Frankrijk’1.

5
De evolutie der drie gewesten is, ook al tijdens de periode van hun gebondenheid
aan oost of zuid, een proces van steeds nadrukkelijker zelfstandigwording tegenover
de omringende culturen; reeds bij de aanvang van onze letterkundige geschiedenis
is voor alle drie zo niet het besef dan toch de feitelijkheid aanwezig van een eigen
Nederlandse traditie, onderscheiden zowel van de Duitse als van de Franse
(‘Nederlandse’ moet uiteraard in dit verband niet opgevat worden in de moderne zin
van het woord; het maatschappelijk en cultureel leven was in de middeleeuwen
veeleer regionaal: Vlaams, Brabants, Limburgs. Zó regionaal zelfs, dat een tekst die
door Brabant waardevol geacht wordt, b.v. blijkens het feit dat hij uit het Frans
vertaald is, opnieuw b.v. in het Vlaams bewerkt wordt. Uiteraard kunnen t.a.v.
bewerkingen ‘opnieuw’ diverse motieven een rol gespeeld hebben, maar éen daarvan
kan zijn dat men het Brabants in Vlaanderen niet gemakkelijk verstaanbaar achtte,
en omgekeerd).
Hóe precies de literaire evolutie der gewesten zich onderling voltrok, is, naar uit
de vorige paragraaf kan blijken, vooralsnog niet duidelijk.
Een aangelegenheid die misschien ter oplossing van de problematiek een zijdelingse, maar belangrijke - bijdrage kan leveren is de typisch bemiddelende rol
die deze gewesten in het bredere verband van de toenmalige Westeuropese literatuur2
gespeeld hebben. Een opvallend feit is namelijk, dat vanaf de elfde eeuw, maar vooral
in de twaalfde, in samenhang met de opkomst van de hoofse epiek steeds meer Franse
woorden in het Duits binnendringen. De Finse school, die sinds het begin van deze
eeuw onderzoekingen heeft ingesteld naar de aard en de belangrijkheid van deze
invloed, acht ter verklaring van dit verschijnsel bewezen, dat het Duits niet
rechtstreeks aan het Frans heeft ontleend, doch via het Middelnederlands3. Er heeft
een recht-

1
2
3

M. Gysseling, De aanvang, VMA, 1968, 144.
Vgl. over het opkomen van de Arturroman in Duitsland, K.O. Brogsitter, Artusepik, 70 vlg.
Over deze Finse wetenschappelijke literatuur J. van Mierlo, VMA, 1952, 326; met name zijn
van belang E. Öhmann, Studien über die französischen Worte in Mhd. im 12. u. 13. Jht.,
Helsinki, 1918; dez. Die Mittelhochdeutsche Lehnprägung nach altfranzösischem Vorbild,
Helsinki, 1951. Over deze materie verder Van Mierlo, Oplossing van het Veldeke-probleem,
VMA, 1952, ook afz.; dez. Beknopte Geschiedenis6, 34-35, 66-67, 96.
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streeks contact bestaan tussen Picardië en, bijvoorbeeld, Limburg1, dat dan weer
bemiddelde voor overdracht naar het Rijnland. Er is, onmiskenbaar duidelijk, een
cultuurstroom gegaan van Frankrijk over de zuidelijke Nederlanden naar Duitsland,
iets later van de zuidelijke Nederlanden naar de noordelijke.

6
‘Alsof de Vondel die wij filologen lezen niet gedeformeerd zou zijn! Alsof wij zouden
weten wat er in de teksten van Hooft staat! Nog altijd praten onze literair-historici
niet over de teksten, maar over de teksten héén ... Wat camoufleert de commentaar
van welhaast iedere tekstuitgave waarin wij ons niet bezig houden met wat zo'n tekst
eigenlijk zegt?’ Aldus W. Gs Hellinga2. Wat zo'n tekst eigenlijk zegt...
En dan proberen we zelfs, nog niet precies wetende wat de teksten éigenlijk zeggen,
(en zullen wij dat ooit met algehele zekerheid weten?) de geschiedenis van die
letterkundige teksten te beschrijven, dat wil zeggen, wij trachten een historisch
overzicht te geven, te behandelen hoe het een na het ander kwam, het een zich uit
het ander ontwikkelde. En dat, terwijl wij weten hoeveel verloren ging, hoe weinig
vaak vaststaat over het antwoord op de vraag uit welke tijd de tot ons gekomen
werken precies dateren, hoeveel onenigheid bestaat over het antwoord op de vraag
wáar zij geschreven werden, hoe weinig vaststaat over de grondtekst waarvan ons
vaak alleen maar afschriften uit later eeuwen zijn overgeleverd...3.
Geschiedschrijven is, zeker voor wat de middeleeuwen betreft, geen varen op een
oceaanstomer over een volledig in kaart gebrachte zee,

1

2
3

J. Lejeune, La renaissance du pays de Liège et l'A.S.B.L., [Liège], 1949; dez., La formation
du capitalisme moderne dans la principauté de Liège au XVI Siècle, Liège, 1939; P.C. Boeren,
De oorsprong van Limburg en Gelre, 1938, 140, 152; pas in de dertiende eeuw ging de
handelsweg Rijn-Schelde niet meer over Noord-Frankrijk, maar rechtstreeks door Brabant.
W. Gs Hellinga, Lezen en laten lezen, Maatstaf 5 (1957), 61.
Volledige handschriften werden pas van tegen het einde van de dertiende eeuw overgeleverd
(het Limburgse Leven van Sint Lutgart, een Noordnederijns handschrift met een vertaling
van het Bestiaire d'Amour en enkele andere). Maar ook uit de veertiende eeuw zijn in veel
gevallen slechts fragmenten bewaard gebleven.
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het is roeien met de riemen die men heeft. De geschiedschrijver schrijft dan ook in
de overtuiging voorlopig werk te verrichten. De voorlopigheid daagt misschien
anderen ertoe uit weer andere ‘wrakstukken’ in het vizier te nemen, zich erop te
werpen als een (vreemdsoortige) ‘aasgier’, waarbij men hopen kan, dat in de toekomst
de geschiedschrijving telkens iets beter verantwoord wordt.

(Hoofse) lyriek
In Frankrijk begint een algehele vernieuwing van de letterkunde, zowel naar de geest
als naar de vorm, met de Provençaalse hoofse lyriek, zoals hiervóór beschreven werd.
Ook voor wat de Nederlanden betreft gaat, in bescheidener proporties overigens,
zulk een vernieuwende invloed uit van de hoofse lyriek en de daarin tot uitdrukking
gebrachte liefde. Te denken valt daarbij allereerst aan HENDRIK VAN VELDEKE, de
auteur die in het laatste kwart van de twaalfde eeuw in Limburg werkte, de regio
waar, naar wij zagen1, in die dagen zulk een levendige literaire activiteit heerste.
Binnen het kader van deze activiteit ontwikkelt zich Hendrik van Veldekes2
werkzaamheid. Veel blijft onzeker in zijn figuur; onzeker is het, of hij te Veldeke
bij Maastricht dan wel te Veldeke tussen Hasselt en Diest geboren werd; onzeker,
of hij van adel was. Ook wanneer hij stierf is onbekend; Gotfrid von Straszburg
spreekt in 1210 in zijn Tristan over hem als over een overleden voorganger.
Uit zijn werk valt te concluderen, dat Veldeke een veelzijdig geschoold man was,
zowel voor wat ridderlijke als geestelijke zaken betreft. Hij beheerst het Frans van
de hoofse maatschappij; hij kent de moderne hoofse epiek en lyriek van
Noord-Frankrijk, ook de lyriek van de Provence; hij kent Latijn. Hij sprak en schreef
waarschijnlijk Maaslands-Oudlimburgs, de taal van de landschappen aan de Maas.
Mogelijk bezat de door Veldeke - en anderen - gebruikte Maaslandse literatuurtaal
een speciale aantrekkingskracht, die van een modetaal, met invloeden uit de
bewonderde Franse cultuur3.

1
2

3

Zie hier p. 68.
Over Hendrik van Veldeke bestaat een zeer uitgebreide, voor een groot deel alweer - zo gaat
het nu eenmaal! - verouderde literatuur. Ik volsta met te verwijzen naar Gabriele Schieb,
Heinrich von Veldeke, Stuttgart, 1965, dat de nodige bibliografische gegevens bevat.
G. Schieb, Heinrich von Veldeke, 1965, 4-18.
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Veel over de persoon van Veldeke moge dus onzeker zijn, met zijn werk en de invloed
daarvan treedt hij uit de nevel te voorschijn. Wat hierbij allereerst opvalt, is de
veelzijdigheid van deze auteur: hij schrijft een heiligenleven, een hoofse ridderroman
en hoofse lyriek, - drie wezenlijke, overigens zeer onderscheiden, bestanddelen van
de middeleeuwse literaire cultuur. Hij geeft zodoende in kort bestek al een schematisch
beeld van wat onze middeleeuwse letteren zullen opleveren.
In dit hoofdstuk nu het een en ander over zijn lyriek1. Dit slechts enkele tientallen
korte gedichten omvattende lyrische werk is een in ónze letterkunde bijzonder
opvallend novum. Betrekkelijk vroeg - nog vóor het einde van de twaalfde eeuw,
waarin in Zuid-Frankrijk eerst na 1150 de ‘klassieke’ troubadourskunst tot stand
komt - schrijft Veldeke zijn gedichten, en hij doet dit geheel in de hoofse
(Provençaalse) geest en vorm2.
Frings en Schieb schrijven aan Veldeke vijfenveertig ‘strofen’ toe, die tot
vijfentwintig liederen samen te voegen zijn (elf van één ‘strofe’, tien van twee, twee
van drie, éen van vier en éen van vijf strofen). Anderen staan een andere samenhang
voor. De strofen omvatten zes tot twaalf, bij voorkeur acht versregels. Veldeke
observeert nauwkeurig zijn rijmschema, en structureert zijn versregel voor die tijd
sterk ritmisch: hij bouwt die versregel op vier geaccentueerde lettergrepen (een enkele
maal afgewisseld door drie) en een niet al te variabel totaal aan lettergrepen; doordat
bovendien doorgaans de voorslag ontbreekt, kreeg zijn versvorm een vrij strakke
structuur. Soms helt die duidelijk over naar de bij de Provençaalse dichters
voorkomende dactylische maat. Stellig hield dit streven naar vormgebondenheid
verband met het feit dat de gedichten als liederen gezongen moesten worden. Het
spel met de taal en de dichtvorm is aldus gebonden aan bewust gehandhaafde regels,
die Veldeke in zijn toeleg op perfectie kenmerken als kunstenaar. Binnen een
doorgaans zeer klein bestek, dat hij onderworpen heeft aan een nauwkeurig ritmisch
en rijmschema, weet Veldeke op suggestieve wijze dus een gevoel, een stemming,
een tafereel te beelden. Met een

1

2

Uitgegeven in Fr. Vogt, Minnesangs Frühling, Leipzig, 1930. Bloemlezing eruit, alsook uit
andere werken van Veldeke in L.J. Rogier, Henric van Veldeken, Maastricht, 1931. In Des
Minnesangs Frühling (331964) gaf C. von Kraus (met gebruikmaking van Frings' materiaal)
Die Lieder Heinrichs von Veldeke uit. In 1947 schreef hij een uitvoerige studie over Die
Lieder, met een verbeterde en toegelichte reconstructie, in Beitrage zur Geschichte der
deutschen Sprache und Literatur, LXIX, 1-248.
Vgl. P.B. Wessels, Die Sonderstellung des niederländischen Minnesangs im
germanisch-romanischen Raum, Neophilologus 37 (1953), 208-18.
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speelse, vaak ironische wending besluit hij soms een gedicht. Hij is een frisse,
spontane natuur geweest, die niet dorweg het bekende procédé volgde, maar dit door
zijn zin voor de schoonheid van de natuur en een lichte humor tot eigen leven wekte.
Men onderscheidt dansliederen, spreuken en hoofse minneliederen, al zijn de
grenzen niet altijd scherp te trekken. Duidelijk is echter de minne het voornaamste
grondthema van alle strofen. De behandeling dáarvan besluit ook wel Veldekes
ontwikkeling als lyrisch dichter; deze minneliederen vormen het hoogtepunt van zijn
lyriek. Zij verraden op tal van plaatsen de duidelijk ingewijde in de hoofse minne:
de minne, gesubstantiveerd gedacht, wordt volledig erkend in haar macht over de
mens die zij tot haar dienaar maakt. En wanneer de allerwijste en rijkste man die ooit
een koningskroon droeg (Salomon), door haar bedwongen werd, behoeft de dichter,
meent hij, niet te denken dat hij zich tegen haar kracht verzetten kan, nu zij hem zo
‘algeweldig’ dwingt. Er is, bovendien, allerminst reden zich te beklagen wanneer de
minne de mens overmeestert: zij immers is de schenkster van alle goed, zij veredelt
het gemoed, zij verzaligt de mens:
Sô wê der minnen is sô vrût
dat hê der minnen dînen kan,
ende hê dore minne pîne dût,
dê is ein vele minnesâlech man.
van minnen komet allet gût,
dî minne maket reinen mût,
wat solde ich âne minne dan?
Dî scône minne ich âne wanc,
ich weit wale here minne is clâr.
of mîne minne ît velsche ein cranc,
sô ne wirt ouch nimmer minne wâr.
ich segge here mîner minnen danc,
bî here minnen steit mîn sanc.
hê is dump deme minne dunket swâr.1

Men heeft de eerste strofe van dit gedicht de ‘umfassende Aussage eines der frühesten
höfischen Lyrikers deutscher Zunge’ genoemd, die ‘die in ihrem Gehalt dichteste
und am besten zusammenfassende Aussage über die Minne in der klassischen
mittelhochdeutschen Lyrik ist und als solche geradezu dogmatischen Charakter
trägt’2. Inderdaad geven

1

Aangehaald uit Des Minnesangs Frühling. Nach Karl Lachmann, Moriz Haupt und Friedrich

2

Vogt. Neu bearb. von Carl von Kraus, Leipzig, 331964; dit citaat p. 75; de volgende
aanhalingen pp. 79, 83, 81, 65 en 67.
Herbert Kolb, Der Begriff der Minne, 9-10.
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deze regels in hun strakke structuur een fraai compendium van diverse wezenlijke
elementen van de theorie der hoofse minne, zoals die (ook) door de troubadours uit
Occitanië begrepen werd.
Maar ook andere motieven uit deze lyriek vinden bij Veldeke weerklank. Nu de
winter voorbij is en de zang der voorjaarsvogels alom klinkt, is de gunstige tijd
aangebroken voor de beoefening der minne; de dichter zou zich gelukkig prijzen,
mocht hij ‘miner vrouwen hulde’ verwerven: moge zij de mijne wezen als
tegenprestatie voor mijn liefde, die niet wankel noch vals is1.
Om het karakter der ware minne te doen onderkennen, roept hij de tégenstelling
op met de liefde van Tristan; diens onderdanigheid aan de vrouwe werd opgewekt
door een drank (poisoen); bij de dichter is het de zuivere kracht der minne-zélf, die
zijn liefde dan ook tot een edeler minne maakt dan die van Tristan.
De minne heeft zich dus geconcretiseerd in en is gericht op de schone die hij met
vaste trouw (ane wanc, zonder wankelen) bemint, zíj is het die hem zingen doet.
Vraagt iemand wie zij is, men kenne haar hieraan: zij is ‘die wale gedane’, zij is de
edele en vroede (31), de schoonste en de goede, de ‘beste vrouwe tusschen Roden
ende der Souwen’ (38)2, - een en ander expressie van de traditionele, als men wil
klassieke, ‘surestimation’ van de vrouwe.
Zij is overigens la dame lointaine, de domna de lonh; naar reële ruimteafstand of
krachtens hun onderlinge verhouding? Veldeke doelt op reële ruimte-afstand:
gôt êre sî dî mich dat dût
also verre al over Rîn,

Niet echter de ‘afstand’ is bron van smart, maar wel de minne-zelf, die bijwijlen
naast vreugde ook smart veroorzaakt:
Here stûnde bat dat sî mich trôste
dan ich dore sî gelâge dôt,

Deze smart is inherent aan de liefde; de minnaar wéét, dat de school der liefde soms
hard kan zijn, hem geduld leert beoefenen en niet doet vragen om loon: slechts wie
geen loon eist, kan dit ontvangen.

1

2

Wale gedane, valsches ane
laet mich wezen diin
ende wis doe miin (37).
De cijfers geven de pagina's aan in de bibliofielenuitgaaf van Jef Notermans, De Mosaanse
minnezanger Henric van Veldeke, Maastricht, 1958.
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Maar ook om geheel andere redenen kan men bedroefd zijn: de wereld komt hem
soms droef en vaal voor, omdat de echte dienst van de liefde uitsterft - traditionele
klacht ook bij de dichters uit Occitanië -:
dî here volgen dî ergîn
dat sî bôse î lanc sô mêre,
want sî der minnen ave tîn
dî here dînden wîlen êre.

De afvalligheid van de minne en haar dienst versombert het uitzicht van de wereld,
welk uitzicht daardoor aanzienlijk verschilt van dat uit de tijd ‘doe men der rechter
minnen plach’. Toen werd ook, doordat men de minne beoefende, de eer gehandhaafd.
Nu zijn - eveneens bekend motief uit de troubadourspoëzie van de Provence, die zich
een gouden verleden tijd droomde - de zeden boos, en schelden de mannen de vrouwen
(23). Hij verwenst de vreugdelozen, die ‘der minnen siin gehat ende der minneren
gerne nosen’ (21); hij wraakt ook degenen die de vrouwen bewaken: zij dragen de
roede waarmee zij echter zichzelf slaan.
Tot de vaste motieven uit de minnepoëzie behoort ook de aanval op de ‘nidegen’,
die hem om zijn minne benijden (24); hun jaloezie zal er hem echter niet van
weerhouden haar, die hem zijn blijdschap geeft, te mijden. Want hij die blijdschap
ontvangt ‘mit eren’, is rijk (31). Haar ‘eer’, haar genegenheid schenkt die blijdschap,
de blijdschap verdrijft de smart (31-33).
De liefde veredelt ook het hart, is de bron van alle zaligheid. Nochtans trachte
men niet onbescheiden naar enig voordeel of genot. Door eigen schuld kan men de
gunst van de geliefde verliezen, namelijk door onbescheiden wensen of verlangens.
Dat is ook hier gebeurd: op zeker moment faalt de minnaar: hij verliest haar ‘hulde’,
haar genegenheid ‘dore dompheid’, ‘miin dombe herte mich verriet’ (38):
Al te hôge gerende minne
brachte mich al ût den sinne.
dû ich here ougen ende munt
sach so wale stân ende here kinne,
dû wart mich dat herte binnen
van sô sûter dumpheit wunt,
dat mich wîsheit wart unkunt.
des bin ich wale worden inne
bit scaden sint te maneger stunt.
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Dat quâde wort het sî verwâten
dat ich nîne kunde lâten,
dû mich bedrouch mîn dumbe wân.
der ich was gerende ûter mâten,
ich bat here in der caritâten
dat sî mich mûste al umbevân.
sô vele ne hadde ich nît gedân
dat si ein wênech ûter strâten
dore mich te unrechte wolde stân.

Het hierop volgend gedicht legt de vrouwe die zich verraden voelt, de klacht in de
mond over de minnaar die de ‘mate’ (mezura) overschreed; het is het spiegelbeeld
van het gedicht van de minnezanger-zelf met hetzelfde verwijt:
wî mochte ich dat in gûde verstân
dat hê mich dorperlîke bâde
dat ich heme mûste al umbevân?
het sal heme noch ergân te quâde.

Denkend dat hij hoofs was, was zij hem ‘van herten holt’; nu hij haar gunsten buiten
de ‘maat’ gevraagd heeft, spreekt zij van ‘al te lose minne, die ne vant er ane mich
niet’. Ook zij noemt als oorzaak ‘dinen crancken sinne’, zijn ‘dompheit’ die het hem
ried, ‘het quam van dombes herter rade’. Men kan veronderstellen dat de dichter zijn
schone dit lied heeft toegestuurd als een soort zelfbeschuldiging in de hoop dat hij,
door er aldus getuigenis van af te leggen dat hij haar afwijzing begreep, goed kon
maken wat hij verkeerd gedaan had.
Door zijn afwijzing van de liefde zoals Tristan die kende, en door de afwijzing
van de liefde (hartstocht) die de mezura overschrijdt, doet Veldeke zich kennen als
de typisch ‘hoofse’ minnedichter uit de school der Provence, voor wie de liefde
allereerst een gesublimeerd spel blijft, het spel van de ‘rechte minne’ die ‘blitscap’
geeft (de joi). Zelf spreekt Veldeke van een ‘spel’, dat gewonnen of verloren kan
worden al naargelang men de regels van het hoofse spel wel of niet beheerst; daarmee demonstreert hij het Zuidfrans karakter.
De grote zeldzaamheid van de uitingen ener duidelijke hoofse minne in onze
letterkunde, wettigt de bredere aandacht die hier aan deze gedichten gewijd wordt,
waarbij één, overigens zeer belangrijk, aspect buiten beschouwing blijft: het
lied-karakter ervan waarover wij pas de
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laatste tijd duidelijker ingelicht worden1. Als men de techniek, de strikt uiterlijke
vorm, van Veldekes oeuvre vergelijkt met die van de gelijktijdige Duitse kunst, valt
vooral op de regelmatigheid in versbouw en rijmschema van de Limburgse dichter.
Terwijl in de Duitse kunst overlange verzen afwisselen met korte, bepaalt Veldeke
zich tot vier heffingen, de dalingen tot hoogstens twee lettergrepen. Het rijm is bij
Veldeke niet assonerend, maar zuiver.
Het valt moeilijk, bij ontstentenis van andere teksten, respectievelijk als gevolg
van onze gebrekkige kennis van de juiste datering van tot ons gekomen teksten,
precies vast te stellen welke plaats Veldekes lyriek bekleedt in de Nederlandse
letterkunde. Het valt even moeilijk vast te stellen, of deze lyriek invloed heeft
uitgeoefend - en zo ja, welke - op de daarna gekomen letterkunde.
Wel heeft hij invloed uitgeoefend op de kunst in de Duitse landen; zij is ten dele
duidelijk op die van Veldeke geïnspireerd. In de Duitse letterkunde bekleedt hij dan
ook een ereplaats. Veldeke stond in betrekking tot gravin Agnes van Loon, die zelf
weer in nauwe relatie stond met het hof van Kleef en dat van Thüringen. Zij zelf was
van Rieneck, bij Thüringen. Onze dichter treffen wij aan in Kleef en Thüringen. Zijn
Eneide werd hem, toen hij er voor een groot deel mee klaar was, ontstolen en naar
Thüringen gebracht, waar men het werk in het Thürings heeft omgedicht. Deze
Thüringse bewerking kan het uitgangspunt geworden zijn van de roem die Veldeke
bij zijn Duitse navolgers ten deel viel. Ook de grootsten onder de Duitse dichters,
als Wolfram von Eschenbach en Gotfrid von Straszburg, roemen Veldeke uitbundig,
terwijl Rudolf von Ems hem, typisch, eert als de wijze man die ‘rechte rime’, de
zuivere versbouw, het eerst (in de Duitse letterkunde althans) begon. Aldus Van
Mierlo2. G. Schieb denkt (Heinrich

1

2

Literatuuropgave over Veldekes liederen, ook van de uitgaven ervan (het belangrijkste: Des
Minnesangs Frühling, neu bearb. von Carl von Kraus, 31964) bij G. Schieb, Heinrich von
Veldeke, 1965, 30-1. Voor wat de muziek betreft Jos. M.A.F. Smits van Waesberghe, De
melodieën van Hendrik van Veldekes Liederen, Amsterdam, 1957.
J. van Mierlo, Nieuws over Heynryck van Veldeken, VMA, april 1939, 303 vlg. en in Oplossing
van het Veldeke-probleem, VMA, 1952, ook afzonderlijk uitgegeven. Vooral C. Minis, De
lyriek van Henric van Veldeke binnen het kader van de Duitse Minnesang, SpdL II, 82-97.
Voor de in dit verband belangrijke lyriek van Walther von der Vogelweide zie K.H. Schirmer,
Die Strophik Walthers von der Vogelweide. Ein Beitrage zu den Aufbauprinzipien in der
lyrischen Dichtung des Hochmittelalters, Halle (Saale), 1956.
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von Veldeke) anders over deze verhouding: naar haar mening hebben de liederen van
Veldeke voorzover valt na te gaan, geen invloed van enige betekenis uitgeoefend op
de vroege Duitse ‘Minnesang’, evenmin als op die van de volgende generatie. Men
heeft hier h.i. te doen met een aan de Limburgs-Brabantse bodem gebonden (gebleven)
traditie, die het eigen-aardige van eigen streek met Latijnse, Franse en Provençaalse
waarden op eigen wijze tot eenheid bracht1.
In de Nederlandse letterkunde kan men hem het best zien in de befaamde
Maaslandse traditie die een eigen aard en karakter bezit. Het uitzonderlijk belang
van zijn plaats daarin wettigt, als gezegd, de speciale aandacht die hem hier gegeven
werd.
Van belang voor de kennis van de ontwikkeling der lyriek zijn de zestien
minneliederen die enige tijd geleden in Lund (Zweden) werden gevonden. Ze beginnen
met een spreuk in een korte strofe, ‘daarna, in tien sterk gekunstelde verzen, met
louter grammatische rijmen, de als persoonlijk voorgestelde ervaring of toepassing
ervan, en dan weer een spreukstrofe: da capo-vorm’. In iets andere vorm kwam dit
soort gedichten al eerder voor. De tekst is nogal corrupt overgekomen, maar maakt
toch duidelijk dat gehandeld wordt over niet-beantwoorde liefde en vergeefs
verlangen. De taal is wel Oostbrabants of Limburgs. De auteur, een waarschijnlijk
vroege dertiende-eeuwer, lijkt in de traditie van Hendrik van Veldeke te staan2.
Voor het overige is niet veel oudere wereldse lyriek tot ons gekomen, zodat wij over
het verloop van enigerlei traditie eigenlijk niet goed kunnen oordelen3. Het bekendst
is het negental liederen, dat meestal wordt toegeschreven aan Hertog Jan I van
Brabant4, minneliederen, dansliederen wellicht, van een bekoorlijke frisheid, die
echter niet de hoge opvatting van de liefde tot uitdrukking brengen zoals die ons uit
de Provençaalse lyriek en Veldeke bekend is. Uitvoeriger zullen wij hebben te spreken
over het belangrijke werk van Hadewijch, dat op zijn manier in deze traditie staat.

1
2
3
4

1. G. Schieb, Heinrich von Veldeke, 30.
Uitgave Lundse liederen door E. Rooth, VMA, 1929; vgl. W. de Vreese, TNTL, 1895, 261
vlg.
Vgl. echter het op blz. 75 genoemde artikel van P.B. Wessels, Die Sonderstellung.
H. Boerma, De liederen van Hertog Jan van Brabant, TNTL, 1896, 220 vlg.
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Vóórhoofse epiek
Minstens twee grote ideeën beheersen de eerste periode van onze middeleeuwse
letterkunde: de katholieke en de ridderlijke; daarvan vertoont de ridderlijke op haar
beurt een dubbel aspect.
Wanneer het beeld van onze literatuur herkenbaar wordt, staan de twee polen van
dit dubbel aspect reeds duidelijk tegen elkander afgetekend. Een deel van de
geschriften die op het ridderwezen betrekking hebben, staat nog geheel in het teken
der oorspronkelijke strijdbaarheid, een ander deel is gekenmerkt door zijn ‘hoofs’
karakter. De oorsprong van deze grondhoudingen is zeer verschillend; hij is dit ook
in de cultuur waarin de ridderwereld het meest opvallend poëtisch gestalte kreeg, nl.
de Franse.
Beschouwen wij allereerst de Germaans-strijdbare, zoals deze in het chanson de
geste tot uiting kwam.
Het Franse chanson de geste is de vrucht van een eeuwenlange ontwikkeling.
Gedurende een aantal jaren heeft men ter verklaring van het ontstaan dezer Oudfranse
epiek de theorie van Joseph Bédier gevolgd, die, in een briljant voorgedragen betoog1,
de stelling verkondigde, dat het chanson de geste geenszins in een machtige synthese
samenvatte wat de eeuwen door werd gezongen en voortverteld onder het volk, maar
dat het een schepping was op één bepaald moment, eeuwen nà de bezongen feiten;
en wel schepping door een zich van zijn taak scherp bewust dichter, die uit Latijnse
kronieken en lokale herinneringen, verbonden aan topografische bijzonderheden,
graven, relikwieën e.d., de stof ontving voor zijn dichtwerk. Monniken vertaalden
wat de kronieken vermeldden over hun klooster of over gebeurtenissen die daar
hadden plaatsgevonden, zij verbonden de verhalen over wonderen die zich hadden
afgespeeld met relikwieën e.d., met heiligen die werden vereerd, met helden die
waren langsgetrokken, en stelden deze stof ter hand aan in hun dienst staande dichters.
Op verzoek van, in elk geval in samenwerking met de monniken, zouden deze
jongleurs dan hun werk hebben samengesteld, om op die wijze de toeloop naar de
kloosters en bedevaartsoorden te vergroten. Het chanson de geste immers is ontstaan,
aldus Bédier - en dit acht hij een van de krachtigste argumen-

1

J. Bédier, Les légendes épiques, 4 delen, 1908-1913. Beknopte samenvatting door hemzelf
in Histoire de la nation Française, deel XII, Histoire des Lettres I, Paris, z.j. [1921], 177-236.
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ten ten gunste van zijn betoog - langs de grote bedevaartswegen bij kloosters,
bedevaartsoorden of soortgelijke plaatsen.
De theorie van Bédier is niet langer houdbaar: zij is een al te krasse reactie op de
romantische theorie, die het chanson de geste (en ook het grote epos, als Ilias en
Nibelungen) een schepping van de ganse volksgemeenschap achtte, - theorie die
overigens door de mannen der wetenschap nooit in de strikte zin gehouden is. Te
onzent hebben vooral de uiteenzettingen van Van Mierlo1, die ten dele samenvatte
wat ook anderen reeds te berde brachten, Bédiers theorieën voor een groot deel van
hun kracht beroofd, en een eigen opvatting met betrekking tot de oorsprong van het
chanson de geste daartegenover gesteld. Daarna weer zijn Menéndez Pidal en P. de
Gentil verder gegaan, waarbij de laatste individualisme en traditionalisme verzoende.
Uitgangspunt bij de behandeling van dit onderwerp blijft de opvallende gelijkheid
van een groot aantal thema's en motieven in de Germaanse èn in de Franse poëzie.
Dit op zichzelf getuigt reeds voor gemeenschappelijke oorsprong. Men kan niet
anders dan concluderen dat Germaanse stoffen (onderwerpen) in tweeërlei richting
tot literaire activiteit geleid hebben, waarvan de ene als rijpe vrucht het Franse chanson
de geste heeft voortgebracht, met herinneringen vooral aan de figuur van Karel de
Grote en diens tijd, - de andere het Duitse heldenepos, waarin oudere herinneringen,
met name aan de tijden van de Merovingen en de volksverhuizingen, zijn verwerkt.
Het Franse chanson de geste berust dus op Germaans erfgoed op Franse bodem,
een weinig verwonderlijke situatie als men bedenkt dat het huidige Noord-Frankrijk
in de tijd vóór en tijdens het ontstaan van het chanson de geste bewoond werd door
geromaniseerde Franken. Deze Franken bewaarden - zoals blijkt uit tal van gegevens
uit de eeuwen die voorafgaan aan de twaalfde - de herinnering aan hun Germaanse
voorvaderen in lof- en heldenliederen, de antiquissima carmina. In de tiende en elfde
eeuw stelden de nazaten van de oude Germaanse dichters (de soldats-trouvères en
de gestudeerden, de ‘klerken’) uit deze liederen de eerste grotere epische gedichten
samen. Aanvankelijk gedichten van betrekkelijk kleine omvang; geleidelijk

1

O.a. in zijn studie over Het Roelantslied, Antwerpen, 1935 (ook in VMA, 1935); samenvatting
in Gesch. Lett. Ned. I, 85 vlg.; vgl. verder C. de Boer, Bédier's theorie over de oorsprong
van het Franse Chanson de Geste na vijf en twintig jaar, Amsterdam, 1938, dat echter nu
wel geheel verouderd is. Van recenter datum P. de Gentil, La chanson de Roland, Paris,
1955, en het op blz. 85 noot 1 genoemd werk van R. Menéndez Pidal.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

84
echter groeide dit dichtwerk, mede naar het voorbeeld van bijbelse en hagiografische
epiek (als Heliand en die van Otfrid) en van de bewonderde Latijnse dichtkunst, in
omvang en belangrijkheid. Deze dichtwerken nu hebben stellig een rol gespeeld bij
het ontstaan van het chanson de geste. Zij stonden in de langdurige literaire traditie
van episch-lyrische gedichten die uiteindelijk de dichters van het chanson de geste
hun stofbezorgde.
Want onmiskenbaar hebben deze dichters - en dat heeft Bédier gezien - een geheel
eigen functie vervuld. Staande in en gebruikmakende van een eeuwenoude traditie
hebben zij op zeker moment krachtens hun scheppende verbeelding een nieuw
autonoom kunstwerk geschapen. Zij hebben een of meer oude liederen tot epos
omgewerkt. Zij hebben dit gedaan niet alleen door te verlengen ofte verbinden, maar
door de oude stof door de kracht van hun scheppende fantasie op en om te bouwen
tot iets geheel nieuws, dat duidelijk het eigen Franse genie verraadt. De nationale
traditie van de episch-lyrische poëzie voortzettend en tal van oude elementen
verwerkend, bracht het chanson de geste ‘een gans nieuwe, vaak grootse en machtige
synthese van het vrij scheppende dichterlijke genie’ (Van Mierlo).
Toen eenmaal het genre bestónd, lag het voor de hand dat dichters ook uit andere
bronnen gingen putten: uit legenden, vertellingen en overleveringen, ook uit hun
eigen fantasie.
Verband van sommige chansons met heiligdommen - één van de kernpunten van
Bédiers betoog - behoeft niet ontkend te worden. Monniken en klerken kunnen zeer
wel reeds vroeg liederen hebben gekend, waarin helden figureerden die zij met hun
kerken langs de bedevaartswegen konden verbinden. Maar dit betekent niet dat de
heiligdommen ‘berceaux’ waren van het chanson de geste; zij zijn ‘asiles’. Een nadere
steun voor zijn opvattingen vond Van Mierlo in het betoog van prof. M. Delbouille
Sur la genèse de la Chanson de Roland (1954)12.
Sindsdien heeft een nieuwe vondst de gemoederen weer in beroe-

1

2

In het bovenstaande werden verwerkt de gegevens met betrekking tot het ontstaan van het
chanson de geste, zoals die duidelijk werden uit de discussie tussen J. van Mierlo en Italo
Siciliano, de auteur van Les origines des chansons de geste. Théories et discussions, Paris,
1951 (de Italiaanse editie dateert van vlak voor de oorlog). Over de discussie met Van Mierlo
zie diens Bij Italo Siciliano's ‘Origines des chansons de geste’, VMA, nov.-dec. 1954, 843-876.
J. Rychner, La Chanson de Geste, Genève-Lille, 1955 (vgl. Regesten I (1956), afl. 1, 12)
keert zich tegen de opvattingen van Bédier c.s.. Zie verder A. Castellani, Bédier avait-il
raison? Fribourg, 1957, en het uitvoerige werk van R. Menéndez Pidal, La chanson de Roland
y el neotradicionalismo (Origenes de la épica románica), Madrid, 1959, vertaald door L.M.
Cluzel, La Chanson de Roland et la tradition épique des Francs, Paris, 21960.
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ring gebracht. In 1953 werd te Madrid in een tiende-eeuws handschrift een notitie
ontdekt die tussen 1065 en 1075 moet zijn toegevoegd. In deze zg. Nota Emilianense
worden Karels paladijnen met geromaniseerde namen aangeduid (Rodlane = Roland;
Bertlane = Bertrand; Oggero = Ogier; Olibero = Olivier). Er wordt verteld hoe
Rodlane wordt gedood a gentibus Sarrazenorum (niet door de Basken!). Deze
gegevens kunnen niet uit de officiële historie afkomstig zijn. De Nota maakt
waarschijnlijk dat er, tenminste een halve eeuw voor de compositie van het Chanson
de Roland in de ons bekende vorm, in Spanje ‘une large activité légendaire’1 moet
hebben bestaan; de vraag blijft echter of dit toen al tot de schepping van epische
gedichten had geleid.
Hoe dit alles zij, er lopen duidelijke verbindingslijnen van de oude Germaanse
heldendichten, waarvan het bestaan door ondubbelzinnige getuigen is gestaafd, náár
de Franse, in wezen Frankische, chansons de geste. Dáárom ook verhalen deze
dichters over Merovingers en Karolingers, dáárom ook bevatten hun werken tal van
herinneringen aan Germaanse stoffen en motieven, daarom is de grondgedachte
veelal niet anders dan de vroeg-middeleeuwse van trouw en bloedwraak, daarom
ook verhalen zij van strijd en wrok2. Daarnaast heeft de tijd waarin zij werden
neergeschreven via de verbeelding van de kunstenaar zijn invloed doen gelden: de
kennis van klassieken, van hagiografische en bijbelse voorbeelden, de invloed van
het christendom zijn onmiskenbaar; veelal ook vindt men in deze gedichten de
weerslag van de stemmingen en verwachtingen die de tijd waarin zij neergeschreven
werden, bezielden. Wat aan oude epische herinneringen voortleefde in de geest der
lateren als een beeld van de bewonderde grootse voortijd, werd gekleurd naar de
idealen van de tijd waarin men zélf leefde; zoals de Heliand de historisch-bijbelse
stof, voor wat betreft sfeer en zelfs mentaliteit der figuren, omvormde naar het
Germaanse heldenideaal, zo

1

Cf. P. Le Gentil, La Chanson de Roland, Paris, 1955, Connaissance des lettres nr. 43, 45-47,
2

2

1967. Zie ook het zojuist genoemde grote werk van R. Menéndez Pidal, La Chanson de
Roland et la tradition épique des Francs.
K. Bender, König und Vasall. Untersuchungen zur Chanson de geste des XII. Jahrhunderts,
Heidelberg, 1967.
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kon het chanson de geste de onderwerpen en hun opvattingen reformeren naar het
nieuwe ideaal van ridderlijkheid dat in de tijd der Capetingers leefde, opdat dit een
lichtend voorbeeld zou zijn voor de ridderstrijder van de twaalfde eeuw.
De chansons de geste zijn geen scheppingen van de romantische volksziel, maar
van de doelbewuste, artistiek geschoolde eenling. Zijn stof en opvatting putte hij
echter uit de lange traditie van dichtkunst waarvan in het vorige hoofdstuk melding
gemaakt werd voor wat betreft de Nederlanden, maar die in geheel West-Europa
identiek verliep. En in deze traditie gaat, in het oorsprònkelijk Germááns
Noord-Frankrijk, ongetwijfeld een rijke schat Germaanse, d.w.z. Merovingische en
Frankische, mondelinge en schriftelijke overlevering schuil1.
De voorhoofse epiek draagt, globaal gesproken, naar geest en vorm een geheel
eigen karakter, dat sterk afwijkt van de hoofse. Het voorhoofse epos beweegt zich
in een streng van de rest van de wereld afgezonderde maatschappelijke vorm. Voor
de daarin levenden gelden duidelijke normen (eer, trouw, bloedverwantschap,
strijdbaarheid, de christelijke opvattingen - de laatste soms vrij ongenuanceerd).
Daaraan beantwoordt, om het Chanson de Roland als voorbeeld te nemen, de strakke,
martiale vorm waarin geschreven werd2: de parataxis overheerst; zelden, en dan nog
moeizaam, treedt een rationeel, naar causale, modale of tijdaanduidende verbanden
gelede zinsbouw op. Men hervat in opeenvolgende passages de structuur van vorige,
- een techniek die overigens uit de middellatijnse poëzie stamt (die weer op haar
beurt steunde op de antieke retorica). Dit geeft de hedendaagse lezer de indruk dat
het verhaal hortend en stotend voorwaarts gaat, maar men herkenne er veeleer de
typische epische vorm van het retarderen in, - retarderen niet door inlassing en
episoden, maar door vooruiten teruggaan binnen de hoofdhandeling-zelf. Het geheel
berust op de epiek van de vóórdrachtskunstenaar, die zijn toehoorders telkens
gemakkelijk overzienbare, kleinere gehelen ter auditieve kennisne-

1

‘Van de Karolingische tijden afsplitst zich de Germaanse gebondenheid op het Westeuropese
vasteland in twee grote vertakkingen, waarvan de ene als rijpe vrucht het chanson de geste
heeft voortgebracht, met herinneringen vooral uit latere tijden, om de dominerende figuur
van Charlemagne; wat kan samenhangen met het feit dat van die tijden af het lied zich is
gaan romaniseren; de andere, het Duitse heldenepos, met herinneringen vooral uit de tijden
der Merowingers en der volksverhuizingen’. Aldus Van Mierlo, Beknopte Geschiedenis6,
30-1.

2

Vgl. voor het volgende E. Auerbach, Mimesis4, 103 vlg.
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ming voorhoudt. Schijnen op het eerste gezicht de delen dus soms los en onafhankelijk
naast elkaar te staan, in werkelijkheid accentueert hun parallellie de samenhang ervan,
die de toehoorder het verstaan vergemakkelijkt.
Het ritme van deze gedichten is zelden of nooit vloeiend, mede als gevolg van de
parataktische bouw van doorgaans korte zinnen, en van de met elke strofe als het
ware opnieuw aanvangende ritmische beweging.
Kan dus van vloeiende redekunst en periodiseringstechniek geen sprake zijn, toch
is deze stijl - aldus Auerbach - van een bewonderenswaardige geslotenheid: gedachten,
gevoelens en hartstochten van de personen worden erdoor geopenbaard, zoals die
binnen het kader van de vastgelegde maatschappelijke en religieuze ordeningen zich
manifesteren. Deze stijl suggereert juist in zijn hardheid, droogheid, staccato-achtige
verteltrant de beperkte, engbegrensde levens-, gedachtenen gevoelssfeer van de
voorhoofse krijgsman, die een geheel eigen nuchter pathos kent (maar niet: het
stromende, bewogene van andere cultuurperioden). Deze stijl openbaart het leven
der krijgers in een strakgevoegde samenleving; het openbaart hun leven in suggestieve
gebaren en handelingsbewegingen, zoals men die ook ziet op middeleeuwse
muurschilderingen, waar de taferelen naast elkaar optreden.

Aiol
Een der oudste dichtwerken in dit genre is de ‘geschiedenis’ van Aiol en Mirabel,
zoals die in een uitvoerige Franse ridderroman Aiol et Mirabel was verhaald; het
handelt over de avontuurlijke belevenissen van Aiol, de zoon van graaf Elie, die
getrouwd is met Avisse, de zuster van koning Lodewijk de Vrome. Deze avonturen
hebben ten doel zijn verongelijkte vader te wreken. Dit gebeurt. Men heeft
aanvankelijk gemeend het werk aan twee auteurs te moeten toeschrijven1, maar het
schijnt thans wel vast te staan, dat Aiol et Mirabel door één auteur voor 1173 werd
geschreven. Dit werk werd tweemaal vertaald, eenmaal in het Limburgs, in de taal
uit de streken van Venlo2, en

1
2

Aldus ook nog Te Winkel, Ontw., I, 247. Daar ook oudere literatuur.
De fragmenten van de Limburgse Aiol zijn onder deze titel uitgegeven door J. Deschamps
en M. Gysseling in Studia germanica gandensia VIII, 1966, 9-70, waarin alle oudere uitgaven
van fragmenten zijn vermeld. In De fragmenten zijn alle tot nu toe bekende fragmenten
afgedrukt (met glossarium).
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eens in het Vlaams. De teruggevonden fragmenten van deze Limburgse Aiol dateren
wel uit de allereerste jaren van de dertiende eeuw; vermits dit geen origineel is, moet
de oorspronkelijke bewerking nog (iets) ouder zijn, einde twaalfde eeuw, stelt men1.
De versvorm van deze Aiol is nogal onregelmatig: het beoogde strakke, korte vers
houdt de auteur niet in de hand; soms verloopt het in prozaächtige regels. Zijn grootste
kracht ligt in het vermogen tot plastische beelding. - De Vlaamse Aiolbewerking is
wel uit het begin van de dertiende eeuw2.

Floovent
De auteurs van de tot ons gekomen Nederlandse voorhoofse verhalen3 stellen zich
doorgaans op het standpunt, dat zij Karolingen behandelen of figuren uit de
Karolingische tijd. Een uitzondering maakt de Floovent4; dit werk bevat niet alleen
Merovingische herínneringen, (vermengd overigens met Frankische; dat is ook met
andere verhalen wel het geval), de auteur ervan komt er ook rond voor uit, dat hij
over een Merovingisch vorst spreekt; de hoofdpersoon Floovent wordt de lezer
namelijk voorgesteld als de oudste zoon van Clovis, die in oorlog is met de Saracenen.
Teruggeroepen naar Frankrijk, verslaat hij de heidenen die Laon belegeren; later
wordt hij koning van Frankrijk. De tekst is sterk gehavend tot ons gekomen, en kan
nog dateren uit de twaalfde eeuw.

Roelantslied
Een der meest vermaarde dichtwerken in dit genre is het Roelantslied5, dat ook naar
onze opvattingen niet langer ten onrechte de naam lied draagt, sinds men heeft kunnen
vaststellen, dat althans een deel

1
2

3

4
5

Over dit alles J. Deschamps, De Limburgse Aiolfragmenten, SpdL I (1956), 1-17, en de in
noot 2 op p. 87 aangehaalde uitgaaf.
Voor de wijze waarop de tweede, Vlaamse Aiolbewerker bewerkte, zie W.P. Gerritsen, Les
relations litteraires, 37. Deze Vlaamse bewerking is uitgegeven door J. Verdam, TNTL,
1882, 209 vlg.
Bloemlezingen uit de middelnederlandse ridderromans gaven J.A.N. Knuttel in Ridderverhalen
uit de middeleeuwen, Amsterdam, 1940; van recenter datum, M. Draak, Middelnederlandse
epiek, Zwolle, 1963.
Floovent, uitg. G. Kalff, Epische Fragmenten, 1886; in 1967 herdrukt als Middelnederlandsche
epische fragmenten, Arnhem; (verder aangehaald als EF), 180 vlg.
Het Roelandslied, uitg. G. Kalff, EF, 33-98; vooral echter J. van Mierlo, VMA, 1935, 31-166;
dez. Het Roelantslied, Antwerpen, 1935; over het Franse gedicht Maurice Delbouille, Sur
la genèse de la Chanson de Roland (Travaux récents, propositions nouvelles). Essai critique,
Bruxelles, 1954; M. Waltz, Rolandslied, Wilhelmslied, Alexiuslied. Zur Struktur und
geschichtlichen Bedeutung, Heidelberg, 1965.
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ervan bestaat uit vierregelige strofen, terwijl de tekst door een krachtig ritme gedragen
wordt, als men hem zuivert van de ingelaste of misvormde regels1. De tot ons gekomen
fragmenten hebben uitsluitend betrekking op het middelste deel van het Chanson de
Roland, een der verhevenste chansons de geste, waarnaar het - ook nog in de twaalfde
eeuw - bewerkt is. Zij handelen over Roeland die met de achterhoede van het leger
van Karel de Grote strijdt tegen een overmacht van Saracenen, en over de ondergang
van die achterhoede. Men heeft doorgaans niet veel waardering voor de Nederlandse
bewerking, waarin men nog slechts een flauwe weerglans bespeurde van de machtige,
imposante heroïek en suggestieve beeldingskracht van het Chanson de Roland, het
tragische heldendicht. De voorkeur voor godsdienstige beschouwingen zou wijzen
op een meer religieus dan krijgshaftig voelend auteur, die in een vrij matte en
kleurloze stijl vertelde. Men heeft echter ook, en met evenveel recht, kunnen wijzen
op de soberheid waarmee hij zijn stof bewerkte, een soberheid die aan het geheel
een eigen karakter geeft; de grootse roekeloze hooghartigheid, gepaard aan zekere
mildheid en warmte, vond de bewerker in zijn voorbeeld, maar hij wist ze, in de
stugge trant van zijn verhaal, stevig te behouden2.
Het Chanson de Roland behoorde tot wat men in de Franse literatuur noemt de
‘épopée royale’: de gedichten om Karel de Grote. Meer werd daaruit bij ons niet
bewerkt, meer is althans niet tot ons gekomen.
De ‘épopée féodale’ valt uiteen in twee cycli: de eerste met betrekking tot de
getrouwe vazallen, de tweede met betrekking tot de opstandige vazallen3.
In onze letterkunde heeft men, blijkens de overgeleverde teksten, de grootste
aandacht geschonken aan ridderdichten met betrekking tot de opstandige vazallen.
Opvallend daarbij is, dat het in nogal wat ridderdichten wemelt van opstandige
vazallen tegen een niet altijd gróte Karel ‘de Grote’. Men heeft ter verklaring van
deze opvatting gesteld, dat de epische overlevering ging ontstaan en in de literaire
genres vas-

1
2
3

G.G. Kloeke, Het Roelantslied, TNTL LIX, 93-120.
J.A.N. Knuttel, Ridderverhalen uit de Middeleeuwen, Amsterdam, 1940, inleiding.
Hierover V. Calin, The old French epic of Revolt: Raoul de Cambrai, Renaud de Montauban,
Gormond et Isembard, Genève etc., 1962.
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ter vorm aannam juist onder de minder krachtige en vaak weinig gezaghebbende
opvolgers van Karel de Grote; en zoals men eerder aan Karel de Grote toeschreef
wat grote voorgangers tot stand brachten, zo vond ook naderhand een soortgelijke
overdracht plaats, althans voor wat de functie betreft, toen deze zwakkere opvolgers
waren opgetreden; met andere woorden: de mindere achting voor het koninklijk
gezag en de groeiende zelfstandigheidszin van de machtige leenmannen uit de tijd
na Charlemagne zouden zijn teruggeprojecteerd in het verleden op de functie,
respectievelijk op de gestalte van de keizer die zodoende een vaak weinig zelfstandige
en keizerlijke rol vervult: hij is een soms zwakke vorst in tegenstelling met zijn
vazallen, die in hun conflict met de keizer juist dikwijls als de strijders voor een
gerechte zaak sympathiek worden voorgesteld. In verband met deze eigenaardige
rol van Karel de Grote verdient aandacht wat Victor Erlich over een van de meest
omstreden problemen in de Russische literatuur te berde brengt, namelijk de rol van
prins Vladimir, de koning van de Russische overlevering. Hoewel Vladimir als een
groot vorst beschouwd werd, wordt hij soms toch in de schaduw gesteld door een
van zijn edellieden; hij wordt zelfs tot een soms onbeduidende figuur gereduceerd.
Aanvankelijk werd deze reductie toegeschreven aan een anti-autoritaire opvatting,
zoals bij ons dus aan een projectie van de zwakkere vorsten op Karel de Grote. De
studie van A. Skaftymov geeft echter een geheel andere, binnen het kader van het
letterkundig werk gelegen, oplossing. Zij komt hierop neer dat op grond van de wet
van het artistiek perspectief alle aandacht moet vallen op de hoofdfiguur van het
verhaal (de held), waartegenover alle anderen, eventueel ook de vorst, als het ware
naar de achtergrond moeten treden1.

1

‘Für Skaftymov ist Vladimirs Rolle in dem mündlich überlieferten Epos eher eine Sache der
Komposition denn der Ideologie. Eine “bylina”, so führte er aus, ist eine eindeutige
Verherrlichung des Kriegers, eine dicht gesponnene Erzählung, die um den dramatischen
Konflikt zwischen dem Helden und seinem Feind kreist. Alle anderen Personen, die Hauptfigur
der russischen “feudalen” Hierarchie, Prinz Vladimir, eingeschlossen, bilden bloss einen
echogebenden Hintergrund dafür. Nach dem Gesetz der künstlerischen Perspektive musz
nun der Vordergrund in der Geschichte deutlicher hervortreten als der Hintergrund. Auszerdem
kann man, da alles in den “bylina” auf die endliche Verherrlichung des Helden gerichtet ist,
von allen zweitrangigen Gestalten, den Prinzen eingeschlossen, eine Verhaltensweise erwarten,
die diese Schlusswirkung am stärksten zur Geltung bringt. So könnte z.B. der Prinz in einer
Notlage einer allgemeinen Panik zum Opfer fallen, nur damit der Mut des Helden noch
stärker ins Auge fällt. Bis zu der groszen Auseinandersetzung mag sich Vladimir, was den
Ritter betrifft, ungläubig, ja geringschätzig verhalten, nur um dessen endgültigen Triumph
noch groszartiger zu machen’. Victor Erlich, Russischer Formalismus, München, 1964,
227-228.
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Renout van Montalbaen
Het meest populaire gedicht uit deze groep, een van de oudste ook wel, uit twaalfde
of dertiende eeuw, is Renout van Montalbaen1, het verhaal van de vier zoons van
Haymijn en vrouwe Aije, Karels zuster. Beledigd door Karels zoon, doodt Reinout
deze, zodat de vier heemskinderen moeten vluchten. Zij doen dit op het ros Beyart,
en vinden bescherming aan het hof van Yewe van Dordoene, met wiens dochter
Clarisse Reinout trouwt. Jarenlang wordt de strijd van beide kanten voortgezet,
waarbij niet alleen Beyart, maar ook Reinouts oom, de tovenaar Maleghijs, een
belangrijke rol speelt. Verloochend door hun eigen vader en verraden door
Reinoutsschoonvader, zwerven de heemskinderen de wereld door. Tenslotte verzoent
Reinout zich met de koning, zij het ten koste van het trouwe ros, dat met molenstenen
aan poten en nek in de Oise verdronken wordt. Na een tijd als heremiet geleefd en
na de Saracenen in Palestina bestreden te hebben, keert Reinout terug om als
eenvoudig werkman de Sint-Pieter van Keulen te helpen bouwen. Zijn medearbeiders
vermoorden hem uit jaloezie, maar rond en met zijn lijk geschieden allerlei wonderen,
zodat Reinout als heilige vereerd wordt.
De Renout is een voortreffelijk specimen van de Frankische epiek met zijn voorkeur
voor het forse, strijdbare, woeste, hartstochtelijke, en de wederzijdse wrok van vorst
en vazal. In zijn ontembare kracht staat vooral Reinout tegenover de koning,
onverzoenlijk en onoverwinnelijk, al moet hij soms uit een moeilijke situatie gered
worden met behulp van Maleghijs' toverkunst, wiens wonderlijke parktijken een
aardige, soms licht-komische afwisseling teweegbrengen in dit verhaal van strijd en
wreedheid. Als daar niet enkele malen vrouw Aije geweest was met haar geduld en
edelmoedigheid, haar moederlijke

1

Renout van Montalbaen, (slecht en fragmentarisch) uitg. door D. van Maelsaeke, Amsterdam,
1966 (Klassieke Galerij); eerder uitg. door J.C. Matthes, Leiden, z.j. [1875]; met een nieuwe
inleiding werden alle teksten opnieuw uitgegeven door P.J.J. Diermanse, Leiden, 1939;
uitgave voor schoolgebruik door A.J. de Jong, Zwolle, 1934. De prozaroman van 1508 werd
door G.S. Overdiep opnieuw uitgegeven als De Historie van den vier Heemskinderen,
Groningen, 1931. Over de prozaroman, L. Debaene, De Ned. Volksboeken, 67-73.
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liefde, zou alles wel zeer uitsluitend het accent gehad hebben van verbeten strijd
tegen de koning.
Van de Renout zijn ruim 2000 versregels bewaard, maar met behulp van het
beroemd geworden volksboek en een Duitse overzetting van omstreeks 1474 kan
men het oorspronkelijke verhaal wel reconstrueren. Wat werd overgeleverd, spreekt
van een auteur die in enkele trekken strak en plastisch een beeld, een situatie weet
te tekenen.
Stilistisch valt óp het markante, krachtige ritme waarin de tekst werd
neergeschreven; men ontmoet weliswaar (en in verband met het juist opgemerkte
moet men zeggen: merkwaardig genoeg) nogal wat slappe regels die vullingen lijken,
maar de wezenlijke versstructuur is opvallend strak, energiek. Dit hangt ongetwijfeld
ook samen met het feit, dat de auteur een grote soberheid betrachtte ten aanzien van
de lengte van de versregel als eenheid: die blijft kort, zonder woordenpraal, bijna
lapidair; de schrijver plaatst tussen de beklemtoonde lettergrepen weinig
onbeklemtoonde, niet meer dan strikt nodig is. Op sommige plaatsen is het ritme
zelfs zo toegespitst, dat de voordracht herinnert aan die van het lied1.
Het werk is uit het Frans vertaald. De Franse tekst laat blijken, dat de Franse auteur
niet alleen geput heeft uit een tegen het einde van de elfde eeuw voltooide Passio
Agilolfi (abdij Stavelot-Malmedy), maar ook herinneringen schijnt te verwerken aan
de opstand van Lotharingse groten uit het oeverland van de Maas, de Ardennen,
tegen Karel Martel. Daaraan zijn toegevoegd meer zuidelijke overleveringen waardoor
Reinout in Zuid-Frankrijk terecht kwam, en het slot, dat verband wilde leggen met
lokale heiligen. Maar dit alles is tot een voortreffelijk samenhangend geheel
gecomponeerd, waarvan een overgroot deel van de stof, talrijke motieven, zeden en
namen, en vooral de grondgedachte door en door Germaans zijn2.

1
2

In vs 1262 is zelfs sprake van ‘dat lied’, waarop de verteller suggereert terug te vallen.
Over het werk A.J. de Jong, De Mnl. roman van de vier Heemskinderen, Hand. 10e Vlaams
Filologencongres, Antwerpen 1930, 172-8; Marie Loke, Les versions néerlandaises de
Renaud de Montauban. Etudiées dans leurs rapports avec le poème français, diss. Toulouse,
1906; L.A.H. Albering, Vergelijkend-syntactische studie van den Renout en het volksboek
der Heemskinderen, Groningen, 1934.
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Roman der Lorreinen
Mogelijk Brabants, maar van iets later tijd, namelijk dertiende eeuw, is het grote
episch gedicht, de Roman der Lorreinen1, dat wel, met de Renout, maar sterker nog
dan deze, de oude vroeg-middeleeuwse gedachte van bloedwraak en
geslachten-omspannende, nooit eindigende vete tot uitdrukking brengt. Het verdient
daarom nadere beschouwing, temeer daar de Roman der Lorreinen waarschijnlijk
(ten dele?2) een oorspronkelijk Nederlands gedicht is. (Tot ons kwamen vijftien
fragmenten, samen ongeveer 10.000 versregels).
Het verhaal handelt over de vete tussen de Lorreinen of Lotharingers, de heren
van Lotharingen en de Ardennen aan de ene zijde, en anderzijds de Fromondijnen,
die voornamelijk in Vlaanderen en Bordeaux thuishoren. De strijd is reeds begonnen
in de tijden van Karel Martel, loopt over die van Karel de Grote voort tot in de tijd
van Frederik Barbarossa: van vader op zoon, van verwant op verwant.
Ter typering van het verhaal volge een kort overzicht van een gedeelte, dat handelt
over de strijd ten tijde van Karel de Grote. Het begint met een veldslag tussen Karel
met de zijnen (waartoe ook de Lorreinen Ritsart en Girbert behoren) en de heidense
koning Agulant, die, om zich te wreken op de verraderlijke christenridder Gelloen,
Spanje binnengevallen is, huizen en kerken verwoest, kruisen en kelken rooft, heel
het land ruïneert.
In hun nood roepen de Spanjaarden Karel te hulp, die dan met een leger komt
opdagen. De grootse strijd die nu volgt, wordt in kleuren en geuren beschreven. Op
het beslissende moment treedt Gelloen weer ten tonele, die, nota bene, zijn diensten
aanbiedt zowel aan koning Agulant als aan Karel: hij wil bezien, welke aanbieding
het grootste profijt afwerpt. Dat hij bereid is eventueel met Agulant tegen Karel te
strijden vindt zijn oorzaak in de omstandigheid dat zich aan Karels zijde bevinden
Gelloens tegenstanders, Ritsart, Gardijn en diens zoon Girbert, drie Lorreinen. Agulant
verwerpt Gelloens aanbod met ver-

1

2

Roman der Lorreinen, uitg. door W.J.A. Jonckbloet, (onder de titel Karel de Groote en zijn
XII pairs), Leiden, 1844. Nieuwe uitgaaf van een groot Fragment van den Roman der
Lorreinen, door G.S. Overdiep, Assen, 1939. - G. Kalff nam in E.F. een fragment uit het
werk op.
G. Huet, Les fragments de la traduction néerlandaise des Lorrains, Romania 21 (1892),
361-89, en dez., La version néerlandaise des Lorrains, Nouvelles études, ibid. 34 (1905),
1-23.
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ontwaardiging, maar, begrijpende dat Gelloen thans Karel ter zijde zal staan waardoor
diens leger overmachtig wordt, besluit hij terug te trekken om te zijner tijd weer te
keren ter vernietiging van heel Frankrijk.
Gelloen dient zich bij de keizer aan als diens redder; hij wordt door Karel in genade
aangenomen niet alleen, maar ontvangt ook tot vrouw Karels zuster, die de vorige
dag door het sneuvelen van haar man weduwe is geworden. De keizer spreekt:
‘Comt hier vort, her grave Gelloen,
Ende trout dier suster mijn:
Si moet emmer u wijf sijn.’
Gelloen seide: ‘God weet
Dies benic, here, harde gereet.’
Die vrouwe trouwde Gelloene daer
Ende wan ane hare, dats waer,
Robeerte den stouten man... (vs. 1738-45)

Met de Lorreinen komt Gelloen minder gemakkelijk klaar; hij komt er zelfs helemaal
niet mee klaar, en dit nog wel ondanks de omstandigheid dat Gelloen handig gebruik
weet te maken van een minder gelukkige geste van een der Lorreinen, van het
liefdesavontuur van Ritsarts vader, koning Yoen. Yoen koestert nl. een hoofse liefde
voor koningin Helene, die door haar man, koning Otto, gevangen gehouden wordt.
Yoen bevrijdt Helene, en trekt met haar naar Caucasië:
Dit wan Otte ane sijn bedwanc
Dathi der vrouwen maecte te lanc.
Te menegen tijt so es geseit
Dat es verloren aerbeit
Datmen vrouwen te nouwe wacht, (vs. 2075-6 en 2057-9)

bespiegelt de dichter laconiek èn praktisch.
In Caucasië maakt Yoen zich als stedebouwer en grondontginner hoogst
verdienstelijk, maar zijn algehele eclips brengt zijn verwanten in grote ongelegenheid,
al was het alleen maar dat zij nu zijn steun missen bij het beslechten van de vete.
Als een plechtige zitting voor het hof van Karel te Parijs - met het merkwaardig
wankelmoedig, onzeker gedrag van de keizer - geen beslissing brengt, zal het conflict
met de wapenen uitgevochten worden. In een heroïsche strijd, waarbij Ritsart zelfs
Gelloen bedreigt die wegschuilt achter Karels troon, houden de Lorreinen de overhand:
zegevierend komt Ritsart, de grote drager van de Lorreinen-gedachte, alle gevaren
te boven: ondanks het tegen hem uitgevaardigde arrestatie-
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bevel - hij slaat ‘den voogd van Parijs’ die dit bevel wil uitvoeren, dood - rijdt hij
overwinnend weg, slaat onderweg nog een jonge Fromondijn neer, en vertrekt met
zijn mannen naar Bordeaux. Daarmede eindigt dit fragment.
Naar geest en grondgedachte handhaaft deze Roman der Lorreinen - ondanks de
episode over de hoofse liefde - de vroeg-middeleeuwse mentaliteit; vete, bloedwraak,
wrok, eindeloze strijd van geslachten tegen elkaar de eeuwen door, dat zijn de krachten
waardoor de hoofdfiguren bewogen worden. De beginregels van het door Overdiep
uitgegeven fragment spreken, wel zeer symbolisch, over
Die verwortelde nijt
Diere ute en quam te gerer tijt,

de ingewortelde, ingekankerde haat, die nooit een einde nam, die generatie na
generatie beheerst, de bloedvete welke uit te vechten een met fanatisme gehandhaafd
ideaal wordt, zoals Ritsart belijdt in zijn klacht na zijns vaders vertrek met Helena
naar Caucasië:
Hulpe, waer sidi, edel man?
Hoe hebdi ons aldus gelaten
Ende sijt gevaren ure straten1
Ende hebt oec om een wijf
Verdorven u wel stoute lijf!
Gi hebt uwe veede laten bliven:
Die wille, machse nu bedriven!
Gi laetse nu te nieten gaen
Maer wilt mi God in staden staen
In laetse al dus bliven niet.
Toren, rouwe ende verdriet
So blijft mi van u daer mede
Entie vede in uwe stede.2
Ende sint si mi oec es bleven
Houdicse vort al mijn leven. (vs. 2334-48)

Als hoogste klacht wordt geformuleerd: ‘gij hebt uw vete laten schieten, de vete die
gij als hoofd van de familie had uit te strijden; gij hebt u daardoor, en dat nog wel
om wille van een vrouw, te schande gemaakt.’ Maar onmiddellijk in aansluiting
daarop: ‘ik zal uw taak overnemen; waar gij verdwenen zijt, maar de vete blijft
voortbestaan, heb ik mij te bekleden met het harnas der wrake, dat ik zal dragen tot
het einde mijns levens’.

1
2

uws weegs.
de vete in plaats van u.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

96
Hoe duidelijk echter wordt tevens, in de aangehaalde passage, tot uitdrukking gebracht
‘de geest van berusting in de fatale causaliteit van de vete, die onweerstaanbaar
voortwoekert bij een zo felle tegenstelling van goeden en kwaden’1, een geest die dit
werk stempelt tot een produkt van de typisch vroeg-middeleeuwse geest.
Binnen dit kader van bloedwraak en wrok zijn figuren als Ritsart en Pieroet
getekend in hun ontembare strijdbaarheid. Tegenover hen staan echter andere karakters
als de bovenvermelde koning Yoen, de stedebouwer en landontginner, en Gelloen,
de verrader, figuren die, zoals Overdiep aangaf, de primitieve vechtjassen gebruiken
als instrumenten ter bereiking hunner ‘geniale’ politiek. Wel degelijk echter maakt
de schrijver onderscheid in zijn sympathie, die duidelijk uitgaat naar de partij van
de strijdbare Lorreinen: ‘deze Frankische heren zijn verre verheven boven den listigen
Gascogner (Gelloen), en hun recht weten zij te handhaven, zelfs tegenover den Keizer:
recht door zee is hunne leus, liever dood dan onteerd door een smet, geworpen op
hun eigen of hunner vaderen naam’2. En dit recht door zee komt, telkens opnieuw,
het meest markant tot uitdrukking in de strijdbaarheid en toornige gevechtswoede
die hen in de kamp bezielt en deze doet verkiezen boven eindeloos gepraat.
Het werk was verdeeld in drie boeken, elk weer onderverdeeld in ‘partieën’. Ook
het Frans kent een ‘cycle des Lorrains’, bestaande uit verschillende chansons.
Opvallend is echter het verschil; een Franse tekst werd gekenschetst als ‘une oeuvre
médiocre’, terwijl het Nederlandse boek II geprezen werd om een opmerkelijke
fantasie, gepaard aan een verrassend vermogen tot compositie en uitbreiding van de
epische stof3. Epische geest en episch compositie- en beeldingsvermogen mogen de
auteur van onze Lorreinen niet ontzegd worden. Zijn werk benadert misschien onder
de tot ons gekomen ridderromans het dichtst het karakter van het echte epos, het
gedicht van grote omvang dat op zakelijke, maar verheven wijze in gedragen stijl
het verhaal doet van grootse en indrukwekkende gebeurtenissen uit de geschiedenis
van stam of volk, waarbij hogere machten - in dit geval de geest van wrok en
bloedwraak, de eeuwige vete die als een somber noodlot eeuwenlang boven deze
geslachten hangt - betrokken zijn.
Dat echter ook dit gedicht tenslotte geen ‘epos’ werd - in de zin van

1
2
3

Uitgave Overdiep, inleiding, 15.
Uitgave Overdiep, inleiding, 15.
Uitgave Overdiep, inleiding, 16.
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Ilias of Nibelungen -, maar beperkt bleef tot ‘groot episch gedicht’, vindt zijn oorzaak
in het ontbreken van de gedragen, epische stijl; de regels blijven te kort en de taal is
niet bijzonder rijk en voornaam. Daardoor ook maakt het geheel een vrij droge indruk.
Nochtans blijft dit gedicht een uiterst waardevol geschrift, temeer nu men er steeds
meer toe overhelt het te beschouwen als oorspronkelijk Nederlands (Brabants), zij
het dan bewerkt naar Franse teksten1.

Karel ende Elegast
De Karel- of voorhoofse epiek is ons slechts fragmentarisch overgeleverd, al zijn
deze fragmenten, als b.v. die van de Roman der Lorreinen, soms van zeer grote
omvang. Een uitzondering op dit fragmentarisch karakter vormt Karel ende Elegast2.
Een klein, gaaf meesterwerk, dat bovendien naar alle waarschijnlijkheid oorspronkelijk
Nederlands (Vlaams of Brabants) is.
De inhoud van dit ridderdicht is bekend: Karel de Grote, tot driemaal van Godswege
aangemaand te gaan stelen, trekt er in de nacht op uit; in het woud ontmoet hij de
door hem verbannen hertog Elegast, met wie hij, na een tweegevecht, op rooftocht
gaat. Zij belanden bij het kasteel van Eggeric van Eggermonde, waar Elegast te horen
krijgt, hoe de volgende dag een samenzwering tegen Karels leven op een
moordaanslag zal uitlopen. Thans is het Karel duidelijk, waarom het zonderlinge
bevel gegeven werd: hij kan nu immers maatregelen nemen om Eggeric en zijn
eedgenoten te ontwapenen. In een tweegevecht over-

1

2

Aldus, uitvoerig, Overdiep in zijn inleiding op het Fragment. Ook Van Mierlo, Gesch. Lett.
Ned. I, 121. - Dat deze Franse teksten tenslotte weer (kunnen) berusten op Germaanse verhalen
en gegevens, werd reeds hiervoor betoogd.
G.G. Kloeke, diplomatische uitgave naar de incunabel A van de K.B. te 's-Gravenhage, 1948,
Karel ende Elegast4, uitg. door Rob. Roemans en H. van Assche, Antwerpen, 1959 (Klassieke
Galerij), met uitvoerige bibliografie; Karel ende Elegast5, uitg. door E. Rombauts, Zwolle,
1968 (Klassieken Ned. Letterkunde; in deze uitgave, oorspronkelijk bezorgd door W. van
den Ent en E. Rombauts, is de tekst overgezet in de hedendaagse spelling). Opgezet als de
Reinaerteditie van Hellinga verscheen Karel ende Elegast, dipl. uitg. van de Mnl. teksten en
de tekst uit de Karlmeinetcompilatie, bezorgd door A.M. Duinhoven, Zwolle, 1969.
Over het werk J. Koopmans, Karel ende Elegast, Taal en Letteren XV, 1, herdrukt in
Middelned. Romans I, Leiden, 1920; Marie Ramondt, Karel ende Elegast oorspronkelijk?
Proeve van toegepaste sprookjeskunde, Utrecht, 1917. Zie verder de uitgave van Roemans
en Van Assche, p. XXIV - XXXIV, en die van E. Rombauts. Laatstelijk Naar de letter 3,
uitg. Instituut De Vooys, Utrecht, 1969.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

98
wint de ontboden Elegast de verraderlijke Eggeric: bewijs dat Elegast onschuldig is.
Keizer Karel is in dit gedicht wel duidelijk de God getrouwe ridder: door
gehoorzaam Gods zonderling klinkend bevel op te volgen ontkomt hij aan een
smadelijke dood door verradershand. Deze gehoorzaamheid aan God leert hem tevens
enerzijds de trouw van Elegast kennen die, ondanks zijn verbanning om een zijns
inziens geringe zaak, de keizer trouw blijft en hem in alles ten dienste staat, - aan de
andere zijde de ontrouw en het verraad van Eggeric, de man die door Karel met
weldaden is overladen. Tegen de trouw van de verbannen leenman steekt de ontrouw
van de 's vorsten gunst genietende Eggeric des te zwarter af.
Op voortreffelijke wijze heeft de onbekende dichter de personen en de
gebeurtenissen waarin hij deze grondgedachte heeft uitgewerkt, aanschouwelijk
verbeeld: hij verstond het Karel te tekenen in de eigenaardige rol die hij te spelen
heeft, in zijn verwarring over Gods bevel, in zijn onhandigheid bij alles wat met de
diefstal in verband staat, in zijn vorstelijke houding tegenover Elegast en de
verraderlijke Eggeric; - ook Elegast komt volledig tot zijn recht als de
roofridder-tegen-wil-en-dank, die echter armen, pelgrims en kooplieden niet berooft1
en de keizer, onbedoeld, zijn aanhankelijkheid toont. In enkele trekken is de figuur
van Eggeric getekend: door de slag in het gelaat die hij zijn vrouw toedient als zij
zijn moordplan afkeurt, door zijn snoeverijen aan het adres van de
eenvoudig-zelfbewuste Elegast (‘ik ben hertog als gij’). En deze personen léven
binnen de uitnemend getekende sfeer: die van de nachtelijke ontmoeting tussen Karel
en Elegast, hun tweegevecht, het komische tafereel met het door Karel gevonden
ploegijzer dat hij als inbrekerswerktuig hanteren wil, en, in aansluiting daarop, de
scène met het toverkruid waardoor Elegast de taal van de dieren kan verstaan, dan
het binnendringen in het nachtelijk duister in Eggerics kasteel; de volgende dag de
ontmaskering der eedgenoten en, wederom in zijn geheel eigen sfeer, het nieuwe
tweegevecht tussen Elegast en Eggeric. De auteur heeft dit alles levend in zijn
verbeelding

1

Verkapte propaganda voor de beroving van de rijken leest J.J. Mak, De geboorte der moderne
westerse beschaving, Arnhem, 1954, 82-3, er wel in. Zo beschouwd is Karel ende Elegast,
meent hij, misschien het vroegste voorbeeld van revolutionaire Nederlandse poëzie, omdat
het werk metterdaad, zij het indirect, geweld preekt in de strijd tegen maatschappelijk onrecht.
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gezien en direct-eenvoudig, tevens suggestief geuit, hij heeft zich weten in te leven
in de personen over wie hij handelt, en deze door woord en daad tot spontane
zelfopenbaring laten komen. In zijn nuchter, lichtelijk komisch en hier en daar poëtisch
relaas schiep de dichter van Karel ende Elegast het hoogtepunt van onze
‘novellistische’ middeleeuwse vertelkunst: strak gecomponeerd zonder uitweidingen,
vast van karaktertekening en sfeerschepping, psychologisch goed motiverend, levendig
van tekening, met zin voor humor, geschreven in zuiver Nederlandse, rijmende
versregels met vier, soms drie heffingen, dit laatste de typisch oudere versbouw.
Een hoogtepunt van ‘novellistische’ dichtkunst: want meer dan een episode uit
het leven van Karel de Grote omvat dit ridderdicht eigenlijk niet, in tegenstelling
met de grote epische gedichten, die brede taferelen van strijd en historie behandelen.
Het is veeleer - en dat is de typische literair-historische betekenis ervan - een geheel
gaaf specimen van het uitvoeriger episch gedicht, dat staat tussen het beknopt,
gezongen lied èn het grote, tienduizenden regels tellend dichtwerk van het soort dat
wij in de Lorreinen en de nog te bespreken Walewein b.v. ontmoeten.
Het oorspronkelijk, misschien geruime tijd alleen maar mondeling voortverteld
verhaal moet sterk verbreid geweest zijn in de streken tussen Maas en Rijn, het
kerngebied van het oude Karolingische rijk. Dit verhaal was de bron van epische
gedichten, waarvan men de sporen terugvindt in de Franse, de Nederlandse, de Duitse
en de Skandinavische literaturen. Merkwaardigerwijs blijken in de Skandinavische
versies de personen namen van Romaanse oorsprong te dragen, - zij berusten dan
ook op een Chanson de Basin over dezelfde stof -, terwijl het verhaal gesitueerd is
gedeeltelijk in Aken, anderdeels in de Maasgouw en de Ardennen; ónze Karel ende
Elegast daarentegen situeert in de Rijnstreek met als centrum Ingelheim, terwijl de
namen van de personages wijzen op Germaanse afkomst1.
Ook andere aspecten dragen Germaanse kenmerken, bijv. gebruiken als de verdeling
van de buit, het tweegevecht als Godsgericht, verder tovermotieven; sommigen zien
in Elegast een halfmythologische resp. uit de sprookjes- en sagenwereld stammende
figuur: hij bezit het wonderkruid; hij kent de bede waardoor hij vast doet slapen; hij
kan alle

1

Vgl. de inleiding (p. 19-23) van de uitgave van E. Rombauts, en de daar op p. 23, noot 2
opgegeven bibliografie.
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sloten openen, - trekken uit de sprookjeswereld -; zijn naam wordt verklaard als
Elvegast, heer der Elven1. Duidelijk is weer de grondgedachte die van de trouw.
Het werk kent nog nergens de verfijning van de hoofse tijden. Van de andere kant
echter is het duidelijk christelijk doorvoeld en doordacht, en artistiek bijzonder knap;
de stugheid van Roelantslied en Renout van Montalbaen heeft plaats gemaakt voor
een grote souplesse en vaardigheid. Vandaar dat het door sommigen medio dertiende
eeuw gedateerd wordt; anderen plaatsen het echter om de in eerste instantie genoemde
redenen in de twaalfde eeuw2.

Huge van Bordeuus
Een interessant verhaal staat bekend onder de naam Huge van Bordeuus. Daarin
speelt de elvenkoning Abroen (Auberon, Oberon) een grote rol. Abroen helpt Huge
van Bordeuus een op het eerste gezicht onmogelijke opdracht volbrengen. Hij bereikt
zelfs meer nog, hij maakt zich meester van de zeer schone prinses Claremonde. Maar
omdat Huge de kuisheidsgelofte verbrak, doet Oberon hem schipbreuk lijden. Een
dienaar van Oberon, de aard- en watergeest Maleproen, helpt dan toch weer de van
zijn geliefde gescheiden Huge.
Het gedicht is, voorzover valt na te gaan, zeer vrij bewerkt naar het Frans. Er zijn
maar enkele fragmenten van bewaard gebleven3, voldoende echter om te doen
betreuren dat het hele gedicht niet werd overgeleverd. De Nederlander immers is een
knap dichter: hij schrijft een merkwaardig ‘smal’ vers: een regel bestaat doorgaans
uit niet meer dan uit vier à vijf woorden, zes tot acht lettergrepen; met het gelukkig

1

2

3

J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I2, 244 vlg.; de naam is dan synoniem met die van Obéron
(Fr. Aubéry), die ouder Alberich heette (Albe = elf; - rich = koning). - Anderen menen dat
een oudere vorm was ‘Aligast’, waarin ali- ‘ander’ betekent (vergelijk ellende, elders), - een
naam dus voor een balling. Vgl. de uitgaaf van Van den Ent - Rombauts, 10.
Vgl. de op p. 70 vlg. aangehaalde opvattingen van Knuttel en Van Mierlo. Daarbij te bedenken
dat de ons overgeleverde (zes) tekstfragmenten uit tweede helft veertiende of begin vijftiende
eeuw dateren. De vraag is, in hoeverre deze afschriften het origineel weergeven. De eerste
volledige tekst dateert van nog later, namelijk uit latere jaren vijftiende eeuw (tussen 1486
en 1488): vroege drukken dus.
Uitg. G. Kalff, Epische Fragmenten, 221-49; J. Verdam, TNTL 42 (1898), 89-104. In M.
Draak, Palet, 99-108 vindt men het grootste deel van de door Verdam uitgegeven tekst (in
gemoderniseerde spelling).
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gevolg dat hobbelig vulsel tussen de weinige zware accenten ontbreekt. Hij heeft
bijzonder aardige correspondenties in zijn versregels. De dichter vertelt daarbinnen
op zulk een wijze, dat de beelden de lezer scherp voor ogen komen staan. De aanhef
van het door Verdam gepubliceerde fragment luidt als volgt:
Dus ghinc hi vaste wert in:
Hine wiste meer ne min
In wat lande dat hi was;
Ende sine ogen ras
Liet hi altoes omme gaen,
Als een dief die gevaen
Wesen waent met siere proie;
Soe sere was hi te vernoye
Mids sinen naecten leden.

Het doet niet onder voor de beste versregels van Paul van Ostaijens Music-Hall1. Te
Winkel wees2 op de vrolijke, min of meer ‘vermakelijke’ toon waarop het verhaal
wordt gedaan, en stelt, dat het ook daardoor enige verwantschap met de Karel ende
Elegast vertoont.

Overige romans
Tenslotte hebben wij nog te spreken over een aantal teksten, doorgaans van niet meer
dan enige honderden regels. Allereerst bleef bewaard een fragment, misschien nog
twaalfde-eeuws, van Gwidekijn van Sassen3, waarvoor de stof geput werd uit verhalen
over de strijd van Karel tegen de Saksen: Karel belegert de stad Sassine, hoofdplaats
van het rijk van Gwidekijn (Wittikind). Verder dient genoemd een werk uit de cyclus
van de trouwe vazallen die als hoofdfiguur heeft een der voornaamste edelen uit
Zuid-Frankrijk, Willem van Oranje; onze letterkunde bewaart daaraan heugenis door
twee zeer korte fragmenten over Willem van Oringen4; het ene behandelt de
ontmoeting van de monnik geworden Willem met een bende rovers, ontmoeting die
de aanvallers slecht bekomt; het andere fragment gaat over zijn gevangen-

1
2
3
4

P. van Ostaijen, Verzameld werk, Poëzie I, Antwerpen - Den Haag, Amsterdam, 1952, bijv.
p. 20.
Ontw. I, 246.
Gwidekijn van Sassen, uitg. door G. Kalff, EF, 157.
Uitg. G. Kalff, EF, 99 vlg.
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schap bij de Saracenen. Dit gedicht is wel uit medio dertiende eeuw; het is uitnemend
en geestig verteld.
De Gerart van Viane1 daarentegen bevat herinneringen aan de strijd van Karel met
zijn vazallen; hij behandelt een episode uit de belegering van het door Gerart en zijn
bloedverwanten tegen Karel de Grote verdedigde Viane; een onbeslist tweegevecht
op een eiland in een rivier tussen Olivier die Vianes zijde houdt, en Roelant aan
Karels zijde zou het begin geweest zijn van hun wapenbroederschap. De trouw aan
het bloed domineert ook in dit gedicht: ‘Wi hebben onse geslachte lief’. In Aubri de
Borgengoen2 bestrijdt een jong Bourgondisch ridder de ‘Saracenen’, dat zijn de
Friezen in Vlaanderen en de Russen in Beieren; een liefdesgeschiedenis brengt
verkwikking in de strijd: door zijn huwelijk met Guiborg, koningin van Beieren,
wordt hij koning van dat land. Het bewaard gebleven fragment verhaalt hoe Aubri
bedreigd wordt door zijn ooms, nadat hij met Guiborg aan een aanval van de
Saracenen ontkomen is. In Ogier van Ardennen3 zien wij de vazal in strijd met de
vorst: Ogier vecht jarenlang tegen Karel om zich te wreken over de vermoording
van zijn zoon door Karels zoon; een verschijning van Sint Michaël brengt de
verzoening tot stand. Fierabras4, met gevechten om de, door de Saracenen belegerde,
stad Vaucler, herinnert wel aan de Roman der Lorreinen.
De historie van de Zwaanridder5, met verschillende sprookjesmotieven verbonden,
werd ook gekoppeld aan historische elementen met betrekking tot Godfried van
Bouillon en de hertogen van Brabant: een hertogin uit het voorgeslacht van Godfried
werd op de rijksdag van Nijmegen beschuldigd van ontrouw; als geen kampvechter
verschijnt om haar eer te wreken, verschijnt een door een zwaan getrokken bootje,
waaruit Helias, de Zwaanridder, stapt, die haar eer redt. Deze sage werd dan weer
verbonden met een kruisvaartroman, waarin een abt van Sint-Truiden een rol speelt.
De schaarse fragmenten die ons resten, hebben hierop betrekking.

1
2
3

4
5

Uitg. G. Kalff, EF, 153.
Uitg. G. Kalff, EF, 138.
Uitg. J.F. Willems, Belg. Museum, 1838, 334 vlg., J.C. Matthes, Taal- en Letterbode, 1875,
241 vlg. Over de wijze waarop de Nederlandse auteur zijn voorbeeld bewerkte, zie W.P.
Gerritsen, Les relations littéraires (Zie hier p. 63 noot 1), 35; Gerritsen spreekt van ‘une
transformation totale de l'oeuvre’.
Uitg. G. Kalff, EF, 168 als Doon de Mayence.
Uitg. G. Kalff, EF, 250. Vlg. D. Stracke over de Zwaanridderroman in de twaalfde eeuw, in
TTL, 1926, 184 vlg.
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Een aantal, ten dele sterk gehavende, fragmenten heeft betrekking op Loyhier en
Malaert1; Loyhier, d.i. Lothar, een zoon van Karel de Grote, trekt met zijn
wapenbroeder Malaert naar het Oosten en wordt keizer van Constantinopel. In het
Frans bestaat een roman van die naam, welks laatste deel de historische gebeurtenissen
van de slag bij Saucourt (881) behandelt, en bekend staat als het chanson de geste
van Gormont en Isembart; op deze stof heeft wellicht betrekking een verloren gegaan
werk Isenbaert.
De moeder van deze Loyhier was Sibille, zoals hier de echtgenote van Karel de
Grote heet, ofschoon geen van Karels vrouwen deze naam droeg. Over deze koningin
Sibille bezitten wij nog een volksboek, met het thema van de ten onrechte van ontrouw
beschuldigde en hier in haar eer herstelde koningsvrouw. Mogelijk is deze stof echter
reeds eerder bij ons bewerkt; vóór 1250 bestond er in elk geval een Franse roman
over het onderwerp. Dan zijn er nog namen bekend van meer andere werken die
verloren zijn gegaan, en die wij hier niet verder noemen2.
Bij de beoordeling van de niet-hoofse epiek uit het oogpunt van kunst legge men
niet de maatstaf aan, die bij moderne gedichten gehanteerd pleegt te worden; men
beschouwe deze epiek als vertelkunst, waaraan naar middeleeuwse opvatting een
zekere dichterlijke vormvastheid geschonken werd door versmaat en rijm. Men mag
dus slechts de eisen van de vertelkunst aanleggen, zoals deugdelijke compositie,
levendigheid resp. statigheid van verteltrant, boeiende uiteenzetting, creatie van
gestalten. Dat een deel van deze dichtwerken naar Franse originelen bewerkt is, gold
in de middeleeuwen allerminst als bezwaar; bovendien blijken vele ervan vaak
onafhankelijker van hun voorbeeld te staan dan men aanvankelijk dacht: zij bevatten,
dikwijls vrij zelfstandig bewerkte, bekende of gehoorde stoffen.
Indien men met deze omstandigheden rekening houdt, valt het oordeel geenszins
ongunstig uit. Het grootste bezwaar zou men kunnen maken tegen de schrale, vaak
eentonige inhoud: er worden kastelen of steden belegerd, er worden Saracenen
bestreden, er wordt eindeloos gevochten, er worden koppen of rompen gekloofd, er
worden heldendaden verricht, - men blijft vrijwel altijd in dezelfde sfeer van strijd,

1
2

Uitg. G. Kalff, EF, 261 vlg. en TNTL, 1893, 241 vlg.; J.W. Muller in hetzelfde Ts., 1927,
138 vlg.
Zie hiervoor Van Mierlo, Gesch. Letterk. Ned. I, 125.
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gevecht, ruwe ridderlijkheid. Het is wel waar dat deze verhalen ‘niet alleen bonte
aaneenschakelingen zijn van ruwe en forsche daden, maar worden gedragen door
een of andere grootsche gedachte: de kracht van het maagschap; trouw tot alles; Gods
strijd voeren tot dwaasheid toe; onvoorwaardelijke onderwerping, aan wat God
bevelen mag’1, het is aan de andere kant waar, dat de bindende kracht van deze
gedachte niet altijd sterk genoeg is om de stof tot in alle onderdelen en in haar geheel
te doordringen; daardoor krijgt de lezer vaak de indruk van doen te hebben met een
vrij losse aaneenrijging van episoden zonder dragende idee. En deze episoden zijn
dan vaak rijkelijk langdradig bewerkt, zij missen de gewenste afwisseling die de
aandacht geboeid zou houden. Maar daarnaast zijn vele passages, is soms heel het
verhaal dat werd overgeleverd (Renout van Montalbaen b.v.) aantrekkelijk om de
natuurlijke, plastische wijze, waarop de sfeer van mannelijke grootheid, forsheid,
kracht (al dan niet in dienst van de idealen bloedwraak en trouw) tot uitdrukking is
gebracht. Wij zien in hun spiegel de tijd voor ons met zijn woeste, strijdbare
mentaliteit, méér overigens dan de personen; doorgaans immers zijn de auteurs geboren vertellers van heldhaftige feiten - er niet in geslaagd door ietwat verfijnde
psychologie karakters te schetsen; de figuren blijven typen; een ridder is trouw en
edelmoedig, of hij is trouweloos en verraderlijk, ofwel hij is een vermetele uitdager
van hoger machten, - binnen het type is hij weinig genuanceerd. Wij zien weinig
sprekende, concrete persoonlijkheden.

Van den bere Wisselau
Twee vóórhoofse geschriften verdienen aparte vermelding; allereerst het verhaal Van
den bere Wisselau2. Het vertelt hoe Karel de Grote met zijn genoten op een schip
aankomt in het land van koning Espriaen. In Karels gevolg is Geernout, die een
reusachtige beer, Wisselau, bij zich heeft. In Espriaens kasteel loopt de beer, getooid
intussen in een deftige rok van vier kwartieren, die Geernout voor hem had laten
snijden voor een hoffeest te Aken, op commando van Geernout op de opperkok toe;
hij smijt hem in de soepketel en komt daarna met de

1
2

J. van Mierlo, Gesch. Letterk. Ned. I, 129.
Uitg. G. Kalff, EF, 9 vlg. Over dit verhaal J. de Vries in TNTL, 1922, 143, en L. Willems in
VMA, 1925, 239.
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ketel de zaal binnen. Wisselau verslindt de kok, terwijl de reuzen van Espriaen op
de zaalbalken klimmen. Na gegeten te hebben, gaat de beer, die eerst zijn rok in het
vuur werpt, als een jonker voor het vuur zitten om zich te warmen. Espriaen biedt
de bezoekers gastvrijheid, hoewel hij de beer erg graag kwijt was, terwijl Geernout
erover piekert hoe hij koning Karel en de zijnen weer uit het land der reuzen zal
brengen. Daarmede breekt ons fragment af. - Een curieus geschrift, welks
(Oostbrabantse of Limburgse?) dichter klaarblijkelijk bedoelde zijn publiek te boeien
door een komisch verhaal.
Germaanse stoffen werden in dit verhaal aangepast aan Franse. De bedoeling van
het verhaal - er zijn slechts 724 versregels tot ons gekomen (en die voor een groot
deel nog sterk beschadigd) - is niet duidelijk. Van Mierlo acht het, om de oude
verstechniek, te dateren op de twaalfde eeuw, Gysseling wellicht begin dertiende
eeuw (het handschrift is van eind dertiende eeuw).

Nevelingenlied
Een andere zeer belangrijke Germaanse stof is ook ten onzent bewerkt: het
Nevelingenlied1. Maar jammer genoeg bleven hiervan maar een paar kleine fragmenten
bewaard, voldoende echter om aan te tonen dat ook voor deze materie belangstelling
bestond. Het handschrift wordt gedateerd op ca. 1260-80, en gelokaliseerd in Brabant2.
De Nederlandse auteur bewerkte in een aan de brede epische stijl van het origineel
aangepaste dichttrant, maar hanteerde een in het middelnederlands unieke versvorm.
Deze geschriften zijn voorbeelden van Duitse literaire invloed op onze landen. Van
den bere Wisselau moet gezien worden binnen het kader van de Duitse ‘volks’ poëzie,
die in de twaalfde eeuw, vooral in het Rijnland vertegenwoordigd is door gedichten
als Orendel, Oswald, Koning Rother e.d., die men vroeger lichtelijk denigrerend
Spielmannsepik noemde. Deze term heeft echter voor een groot deel deze waarde
verloren sinds men weet, dat de makers van deze gedichten volstrekt geen auteurs
geweest zijn van mindere rang dan de te goeder naam en faam bekend staande. Groot
is de invloed van deze Duitse volkspoëzie op de

1
2

G. Kalff, EF.
M. Gysseling, De aanvang, VMA, 1968, 137.
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onze intussen niet geweest. Zelfs de inheemse Germaanse stoffen, zoals die welke
in Kudrun aan de orde komt, zijn in onze vooral op Frankrijk georiënteerde letterkunde
uitgestorven1.

Reis van Sinte Brandaen
Half tot de geestelijke, half tot de wereldlijke heldenepiek hoort de mogelijk nog uit
de twaalfde eeuw daterende Reis van Sinte Brandaen. Het verhaal begint met een
uiteenzetting van de redenen waarom Sint Brandaen zijn grote reis ondernam. Lezende
in oude boeken, vond hij daarin allerlei wonderen van de schepping beschreven die
hem zo buitenissig voorkwamen dat hij ze niet wilde geloven, tenzij hij ze met eigen
ogen zag. In toorn verbrandde hij het boek en vervloekte de schrijver. Daarop sprak
een engel Gods hem toe, die hem verweet door zijn toornig gebaar de waarheid
verloren te doen gaan; de engel droeg hem op onverwijld scheep te gaan en negen
jaar te zwerven teneinde met eigen ogen te aanschouwen wat naar zijn mening leugens
waren. Brandaen scheept zich hierop in en ziet dan inderdaad de meest wonderlijke
zaken: het sprekend hoofd van een heidense reus; een krokodilachtig monster dat
door een uit de wolken komend vliegend hert verdreven wordt; een met bomen
begroeid eiland, dat echter een walvis blijkt te zijn en plotseling onder water duikt;
een angstaanjagende meermin, half vis half vrouw; dorstige geesten die boven het
water zweven, maar in honderd jaar niet één druppel water kunnen binnen krijgen;
de leverzee; een schoon monnikenklooster boven op een rotsige wand, waar monniken
hemelse spijs genieten die door een duif en een raaf gebracht wordt; een ruig behaarde
kluizenaar op een rots, de vroegere koning van Pamphilia en Capadocia; een
‘helleputte’ waaruit geween en tandgeknars opklinkt; een in duisternis gehuld
paradijseiland, waar de beroemde teugeldiefstal plaats vindt: een der monniken steelt
namelijk uit een zaal een ‘breydel’, met het gevolg dat de duivels zich van hem
meester maken en hem meevoeren naar de hel; op het gebed van de abt worden ze
later door God gedwongen hem weer terug te brengen. Een sirene zingt het
scheepsvolk in slaap, waardoor het schip naar een vulkaan met dreigende duivels
drijft; op een aardkluit drijft ‘een Gods kind’, een vroom mens die hem vertelt over
de stad Nazarijn welke in de afgrond verdween vanwege de grote zon-

1

J. van Mierlo, Bekn. Gesch.6, 50; dez., Om H. van Veldeke, VMA, 1956, 718 vlg.
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den die door haar inwoners waren begaan; de ontmoeting met Judas, aan de ene zijde
‘vervroren en d'ander side soe heet dat hi verbran’; de voorpoorten van de hel; het
prachtige land der Walscheranden, die vroeger engelen waren, maar bij Lucifers
opstand onzijdig bleven en nu als monster voortbestaan; een mannetje dat met een
klein napje het water van de zee wil meten, een even onmogelijke onderneming als
de poging alle wonderen van het heelal te aanschouwen. Veertien dagen vaart het
schip rond, omsingeld door een reuzenwalvis die zijn eigen staart in de bek houdt.
Daarna bereiken Brandaen en de zijnen het eind van de wereld; deze episode is niet
verder uitgewerkt omdat, zoals het heet, het boek vol was. Men vaart dan terug naar
het eigen land, waar Sint Brandaen het boek waarin al deze wonderlijke zaken
beschreven waren, in het klooster neerlegt. Nadat hij nog eenmaal de heilige mis
heeft opgedragen, sterft hij. Het is duidelijk dat het de auteur niet aan
verbeeldingskracht ontbrak.
Een verhaal als dit herinnert weer aan de diepgaande invloed die de Ierse
letterkunde op de Nederlandse, althans Westeuropese, heeft uitgeoefend. Voor wat
de motieven en het kader betreft, moet de Reis van Sinte Brandaen in verband gebracht
worden met het Ierse genre der Immrama, met name de Immram Maeldúin (de reis
van Maeldúin), waarin men in wonderlijke mengeling heidense en christelijke situaties
en motieven naast en door elkaar vermengd vindt. Zo o.a. de episode van de
teugeldiefstal die hierin nog een volkomen heidens-magisch karakter heeft. Van het
‘model’ van deze immrama, onder andere van de Immram Maeldúin, en van een
aantal avonturen zoals die daarin voorkwamen, heeft gebruik gemaakt de auteur van
de Navigatio Sancti Brandani, een Latijns prozageschrift, dat waarschijnlijk in de
tiende eeuw ontstaan is. Wat in de bovengenoemde Immram nog vaak
heidens-magisch is, wordt in de Navigatio verchristelijkt. Van deze Navigatio bestaat
een middelnederlandse prozavertaling, waarschijnlijk uit de tweede helft van de
vijftiende eeuw. - Deze Navigatio is weer een van de bronnen van de Reis.
Wanneer men de Reis-teksten1 vergelijkt met de Navigatio ziet men,

1

Van de Reis zijn twee Middelnederlandse teksten overgeleverd, een in het Comburgse
handschrift (ca. 1370) en een in het Hulthemse handschrift (ca. 1410). Deze beide
handschriften berusten echter op een oudere Middelnederlandse tekst die verloren is gegaan.
Daarnaast bleven bewaard een Middelduitse, een Nederduitse en een Hoogduitse tekst (deze
laatste in proza, bewaard in twee handschriften en een tweeëntwintigtal drukken voor 1521).
De aan dit alles ten grondslag liggende, nietbewaarde originele tekst, een gedicht van meer
dan vijfentwintighonderd versregels, is ontstaan in het Midden-Rijngebied omstreeks 1150,
en valt wel zo ongeveer te reconstrueren. Dit is ook het geval met de Middelnederlandse
tekst. Stamt deze uit de dertiende eeuw, zoals prof. Draak stelt? of nog uit de twaalfde? zoals
ook Te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 410, mogelijk acht op grond van de kortheid van tal
van verzen; maar hij voegt eraan toe: ‘tenzij de versbouw van het oorspronkelijke alleen tot
die kortheid aanleiding mocht hebben gegeven’. - In elk geval behoort het werk naar de geest
tot de vóórhoofse epiek. - Voor de Sente Brandaen zie Van Sente Brandane, catalogus van
een tentoonstelling gehouden in het Instituut De Vooys, Utrecht, 1968, Naar de letter, nr. 2.
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hoe een zeer ernstig geschrift vol naïef wondergeloof, dat geheel uit de sfeer van het
klooster stamt met zijn nadruk op vrome en ascetische elementen, omgewerkt werd
tot een veel moderner, kleurig avonturenverhaal, waarvan een van de meest
aantrekkelijke aspecten de humor is waarmee de auteur van de - oorspronkelijk
middenrijnse - tekst, waaruit ook de onze zijn ontstaan, kennelijk rijk gezegend was.
Hij heeft echter niet alleen gebruik gemaakt van de Navigatio, maar was kennelijk
ook op de hoogte van de visioenenliteratuur die in de twaalfde eeuw haar hoogtepunt
bereikte; met name de visioenen met betrekking tot hellereizen en hellestraffen (zoals
die in de Divina Commedia hun hoogtepunt vonden) heeft hij terdege in zich
opgenomen. Daarnaast kunnen oosterse invloeden hebben doorgewerkt, zoals de
avonturen van Sindbad de zeeman, eventueel Mohammedaanse invloeden, maar toch
wel vooral de reeds aangeduide kerkelijke en profane Ierse sagen- en legendeliteratuur.
Men meent de stelling te kunnen verdedigen dat de - Nederrijnse - dichter van de
Reis beschikte over mededelingen van een Ierse monnik (Ierse kloosterlingen waren
in het Middel- en Neder-Rijngebied gedurende de elfde en het begin van de twaalfde
eeuw vrij veel aanwezig), welke zegsman de Navigatio kende en goed op de hoogte
was van de Ierse literatuur. De auteur zelf moet de actuele verhalen van zijn eigen
tijd goed gekend hebben. Uit al deze bronnen stelde hij met vaardige hand en zijn
groot gevoel voor humor zijn relaas samen, waarvan de Middelnederlandse teksten
en de Duitse prozatekst met name de humor beter bewaard hebben dan het
Middelduitse gedicht dat deze voor een groot deel wegwerkte1.

1

Voor dit onderdeel is uit de aard van de zaak rijkelijk gebruik gemaakt van inleiding en
commentaar die Dr. M. Draak schreef bij haar uitgave van De Reis van Sinte Brandaan,
Amsterdam, z.j., [1949]. Zij stelde, zoals zij uiteenzet, haar tekst samen door een combinatie
van de beide handschriften en steunend op een vergelijking met de Duitse versies (De
Peregrinatio St. Brandani abbatis, waaraan Te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 409, nogal
waarde hecht is dezelfde tekst als de Navigatie waarover Dr. Draak handelt). Over de uitgave
van dr. M. Draak zie G.A. van Es, TNTL 68, (1951), 208-15. Naderhand verscheen T.
Dahlberg, Brandaniana. Kritische Bemerkungen zu den Untersuchungen über die deutschen
und niederländischen Brandan-Versionen der sog. Reise-Klasse. Mit komplettierendem
Material und einer Neu-ausgabe des ostfälischen Gedichtes, Göteborg, 1958. Belangrijk is
nog altijd de uitgaaf Van Sente Brandane naar het Comburgsche en het Hulthemsche
handschrift, opnieuw uitgegeven door S. Bonebakker, Amsterdam, 1894, twee delen.
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Hoofse roman
Zoals bekend, heeft de hoofse liefde (in breedste zin) een uitzonderlijk belangrijke
rol in de Westeuropese, ook de Nederlandse, letterkunde gespeeld. De hoofse liefde,
maar ook alle andere verschijningsvormen van ‘de’ liefde; zij wordt een der centrale
gegevens in lyriek en romankunst.
Voor wat betreft de middeleeuwse romankunst waarin zij optreedt, onderscheidt
men drie groepen, en wel naar de gebieden waaraan hun auteurs hun stof ontlenen:
men spreekt van klassieke, van Artur- en van oosterse romans. Deze indeling wordt
ook hier aangehouden. Daarnaast lopen, kriskras door al deze stofgebieden, twee
andere stofbronnen, waarop even apart de aandacht gevestigd moet worden: die van
de oud-christelijke geschriften en legenden (sommigen denken dan aan invloed van
de Apokalyps op Wolframs Parzival, en aan de Graallegende), en die van het oud
volks cultuurgoed, met name van het sprookje. In tal van verhalen en romans treft
men sprookjesachtige motieven aan, vanaf de simpele naam Elegast uit de voorhoofse
epiek tot het gehele grondmotief van de Walewein, een hoofse roman die wellicht
een verridderlijking is van een over geheel Europa bekend sprookje. In de Torec, in
Van den VII vroeden van binnen Rome, in de Zwaanridder, in Partonopeus van Blois
treft men elementen aan van hetzelfde karakter1. Zoals cultuurgoed uit hogere
beschavingskringen kan neerzinken in lagere, zo kan ook cultuurgoed uit lagere
kringen worden gesublimeerd tot literaire waarde in de meer strikte zin.

1

Vooral J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I, passim wees hierop. Verder Marie Ramondt,
Karel ende Elegast oorspronkelijk? Proeve van toegepaste sprookjeskunde, Utrecht, 1917;
A.M.E. Draak, Onderzoekingen over de roman van Walewein, Haarlem, 1936, en R. Verdeyen
in de inleiding op de Esmoreituitgave, 11e druk. Groningen, 12-13.
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Uit de samenvloeiing van al deze componenten ontstaat tijdens de overgang van
Romaans naar Gothiek in Noord-Frankrijk de nieuwe, hoofse kunst, vooral de hoofse
ridderroman: een kunstwerk van andere aard dan het chanson de geste of onze
Frankische epiek. Dit laatste bleef zich aandienen, allereerst als historiewerk: ‘vraye
ystorie’ ende al waer’, zoals de schrijver van Karel ende Elegast zijn lezers in de
eerste regel reeds verzekert. Historie vooral uit het eigen verleden. Deze historie
wordt altijd min of meer zakelijk en realistisch verteld; de Frankische verhalen heten
niet ten onrechte geesten, dat is vrijwel: geschiedverhalen. De hoofse romans
daarentegen worden als ‘romans d'aventures’ of ‘avonturen’ gekenschetst, wonderlijke
verhalen vol fantasie en symboliek. De hoofse roman is een verbeeldingsverhaal: de
auteur beoogt een beeld te ontwerpen van een ideale ridderwereld, een wereld vol
schittering en pracht, vol geheimzinnigheid en wondere gebeurtenissen, waarin de
hoofse liefde zich van haar bezielende zijde toont. Dit streven heeft tot gevolg dat
hier een geheel anderssoortig werk ontstaat; de hoofse roman is minder de resultante
van een oude traditie die uiteindelijk in een kunstwerk wordt samengevat, hij wordt
op een bepaald moment gecreëerd als de bewuste uiting van de ene, scheppende
persoonlijkheid, die zijn geleerdheid wil tentoonspreiden, die zijn fantasie de meest
wonderbare wegen laat gaan, die genoegen schept in de verwikkelingen, welke de
hoofse liefde te voorschijn roept.
Daarmee wil niet gezegd zijn dat de hoofse roman door de auteur louter als
verbeeldingsverhaal is gecreëerd: in vrijwel alle hoofse romans, meent men, is toch
een band met (de) ‘historie’, die door de middeleeuwers waarschijnlijk ook duidelijk
als zodanig gezien werd.
De voorhoofse roman staat relatief dichter bij het volksepos, de hoofse dichter bij
het kunstepos1, - een onderscheid dat zich ook uitspreekt in het feit dat van de
voorhoofse roman de auteurs onbekend, die van de hoofse, althans bij name, ten dele
wel bekend zijn.
Deze romankunst, niet alleen de hoofse, maar ook de niet-hoofse, heeft klaarblijkelijk
sterk de belangstelling van de tijdgenoten getrokken. Jacob van Maerlant vond het
althans nodig bij herhaling te waarschuwen tegen de invloed van diverse ridderromans;
de schrijver van Vanden Levene ons Heren verwerpt ze als ‘ter zielen luttel’ smakende,
maar markanter is nog een plaats uit het Leven van Sinte Lutgart van

1

G. Kalff, Geschiedenis Ned. Lett. I, 84
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1270, waarin de auteur erover klaagt dat de mensen niet willen luisteren naar ‘goede
exempelkine’, maar graag komen
Daer men van ouden geesten1 singet,
Oec daer men voert die sagen bringet
Van wigen2 och van tavelronden3,
Daer wilen eer hen onderwonden
Te dichtene af die menestrele.
................
Maer wonder hevet mi van desen
Warumme si so gerne lesen
Van ouden sagen dat gedichte,
Ende oc geloeven also lichte
Din logeneren die se tellen.
...............
Mar die die oude bourden scriven
Si swegen bat, dat seggic hen.

De vader der dietse dichteren schijnt niet (meer) geweten te hebben, dat het kleurige
verbeeldingsverhaal te allen tijde de door zijn zintuigen levende mens meer boeit
dan de meest waarheidsgetrouwe uiteenzetting over bovenzinnelijke zaken? Ook
heden ten dage kijken de meesten liever naar een film dan dat zij luisteren naar een
predikatie.

Klassieke romans
De eerste groep hoofse romans in het Nederlands die wij te beschouwen hebben, is
die der z.g. klassieke ridderromans. De auteurs hiervan ontlenen hun stof aan de
klassieke oudheid, althans aan de verhalen, sagen, fabels over de oudheid, zoals die
opgetekend lagen in de manuscripten die in de kloosterbibliotheken bewaard werden,
ten dele ten dienste van het onderwijs. Dat men de oudheid begreep naar
middeleeuwse trant valt niet te verwonderen; men streeft er niet naar zich een, aan
de historische werkelijkheid adequaat, beeld te vormen van die werkelijkheid, maar
transponeert wat men leest naar 's lands gelegenheid: de helden van de oudheid
worden middeleeuwse baronnen, vaak rid-

1
2
3

geschiedenissen.
gevechten.
geschiedenis van de Tafelronde.
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ders vol middeleeuws-hoofse zwier, bedreven in de kunst der courtoisie, gaarne
bereid tot het voeren van galante of tedere gesprekken, ridderlijke toernooien en
krijgshaftige gevechten. De voorkeur genoten Alexander de Grote en de helden van
Troje; deze voorkeur voor de Trojaanse partij staat wellicht in verband met de lof,
de Trojanen door Vergilius in zijn Aeneis toegezwaaid; Vergilius' voorbeeld: in een
Trojaan de stamvader van het Romeinse volk te zien, vond bij Westerse volken gerede
toepassing in zover ook zij verdreven Trojanen tot stamvaders van hun volken
proclameerden.

Hendrik van Veldeke: Eneide
De oudste klassieke roman in onze letterkunde is de Eneide van Hendrik van Veldeke.
Rond 1174 was viervijfde van het werk gereed1; rond dat tijdstip werd het handschrift
op een bruiloft in Kleef ontvreemd, met het gevolg dat de auteur het lange tijd miste.
Het werd voltooid in Thüringen tussen 1184 en 11902.
Van Veldekes Eneasroman3 bezitten wij zeven min of meer volledige handschriften,
en dan nog fragmenten van vier andere manuscripten. Zij dateren uit de tijd van de
twaalfde tot vijftiende eeuw, en getuigen van de blijvende belangstelling voor dit
werk. - Uiteindelijk is de Aeneis van Vergilius bron van de stof van de roman, maar
Veldeke steunde op de juist in de twaalfde eeuw opnieuw gegroeide en ‘moderne’
belangstelling voor de antieke stoffen, zoals die onder andere tot uiting kwam in de
beroemde commentaar van Bernard Silvester (tegen 1150). In deze commentaar
wordt Vergilius niet alleen als dichter ge-

1
2

3

G. Schieb, Heinrich von Veldeke, 1965, schrijft: 1174.
Oudere literatuur over de Eneide: Eneide, uitg. O. Behagel, Heilbronn, 1882. Over de plaats
van dit werk tussen de omringende literaturen J. van Dam, Zur Vorgeschichte des höfischen
Epos, Bonn, 1923; dez., Das Veldeke-Problem, Groningen, 1924; daartegen J. van Mierlo
in Nieuws over H. van Veldeken, VMA, april 1939, 303 vlg., waar andere belangrijke vroegere
publikaties genoemd worden. Verder D. Teusink, Das Verhältnis zwischen Veldekes Eneide
und dem Alexanderlied, Amsterdam 1946 (hierover C. Minis, Museum, 1947, 120 vlg.).
G. Schieb, a.w., p. 44 zegt dat de naam Eneide door Veldeke tweemaal gebruikt wordt, maar
dan om de Aeneis van Vergilius aan te duiden. Daarom spreekt zij liever van ‘Eneas-roman’.
De uitgave van het werk door Schieb -Frings van 1964 luidt echter: Eneide I. Vgl. Henric
van Veldeken, Eneide I: Einleitung, Text, hrsg. von G. Schieb und Th. Frings, Berlin, 1964;
II: Untersuchungen von G. Schieb unter Mitwirkung von Th. Frings, Berlin, 1965; III:
Wörterbuch (in voorbereiding).
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waardeerd, maar ook als wijsgeer, die binnen het omhulsel van zijn verhaal een
diepere waarheid tot uitdrukking brengt, in dit geval die van het levenslot van de
mens op aarde in het licht van Gods voorzienigheid1. Vooral de school van Chartres
en de in haar geest denkenden zagen op deze wijze de laat-antieke dichtkunst. Daar
komt, vooral voor Veldeke, nog bij de invloed van de moderne klassieke romans uit
de Anglo-normandische kringen (romans over Eneas, Thebe en Troja) rond 1160.
Veldekes voorbeeld was de Roman d'Enéas (1160), waarschijnlijk de oudste uit deze
kring, die de antieke stof reeds geheel gebruikte als middel om het nieuwe
hoofs-ridderlijke ideaal van de mens uit deze kringen tot uitdrukking te brengen2.
R. Bezzola3 heeft uiteengezet hoe in Vergilius' Aeneis op het voetspoor van de
interpretatie door Bernard Silvester een verdeling in tweeën gezien werd, een
verovering van de wereld door de held in twee fazen: een voorlopige, persoonlijke
(Dido-tragedie), dan een beslissende, boven-persoonlijke, die het individu tot echte
persoonlijkheid vormt en deze verheft tot lid en werktuig van de gemeenschap (in
dit geval: de verovering van Italië, de vestiging van Rome). Deze deling in tweeën
wordt het structuurbeginsel van de Anglo-normandische roman. Daarbij krijgt de
vrouw krachtens eigentijdse hoofse opvattingen een bij uitstek bezielende functie;
dit komt o.a. tot uitdrukking in het feit dat haar rol als het ware verdubbeld wordt.
Naast Dido, die (in het eerste deel) gemakkelijk veroverd en gemakkelijk verlaten
wordt, treedt in het tweede deel de lang onbereikbaar gebleven Lavinia op, de ‘verre
dame’, die inspireert tot l'amor de terra de lonh. Deze opbouw in twee delen wordt
hiermee maatgevend voor veel hoofse romans4.
Deze nieuwe conceptie schonk de Franse dichter de gelegenheid om niet alleen
een brede schildering te geven van de ridderwereld van zijn eigen tijd waarin uiteraard
het geheel getransponeerd is, maar ook om de hoofse liefde in haar verschillende
aspecten, heel het hoofse leven, denken en voelen aan de lezer voor te houden.

1

2
3
4

G. Schieb, a.w., p. 44, die verwijst naar H. Brinkmann, Wege der epischen Dichtung im
Mittelalter, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, Bd. 200
(1963-4), p. 401-35.
M.L. Dittrich, Die ‘Eneide’ Heinrichs von Veldeke; ein quellenkritischer Vergleich mit dem
Roman d'Enéas und Vergils ‘Aeneis’, I, Wiesbaden, 1965.
R. Bezzola, Le Sens, 83, Liebe, p. 83 vlg.; vgl. G. Schieb, a.w., p. 45-6.
Ook nog in de Graalromans, maar daar maakte in het tweede deel de ‘dame’ plaats voor het
absolute ideaal, geïncarneerd in de Graal. Vgl. Bezzola, Le Sens, 89-90, Liebe, p. 87-8.
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Daarin ligt de wezenlijke bijdrage van de auteur tot de bewerking van de oude stof,
die in deze aangelegenheid aanzienlijk sterker op Ovidius steunde dan op de enkele
regels die Vergilius aan Lavinia wijdde. Uit de bouwstenen die de antieken hem
leverden, heeft de Franse dichter een zelfstandig, naar eigen opvattingen doordacht
dichtwerk opgebouwd.
Aan Veldekes roman ligt een der teksten van deze Roman d'Enéas ten grondslag1.
Hoe Veldeke de tekst gekregen heeft is onbekend, wel weten wij, dat Herman van
Thüringen aan het Franse hof van Lodewijk VII vertoefde en daar de roman kan
hebben leren kennen.
Veldeke heeft (circa 1174?) de voor hem liggende tekst naarmate hij met de
bewerking vorderde, in toenemende mate zelfstandiger bewerkt. Allereerst heeft hij
het werk breder opgezet, met name voor wat betreft de strijd om Italië, vooral echter
de afsluitende liefdesgeschiedenis (meer dan de helft uitvoeriger).
Hij verzekerde zijn verhaal door doeltreffende compositie (‘nach hinten und vorn
verknüpfende Technik’2, wegwerken van tegenspraken, onwaarschijnlijkheden en
onnodige herhalingen) een hechter eenheid en vloeiender gang van het verhaal. In
streng chronologische volgorde behandelt hij de gebeurtenissen met zin voor
groepering naar taferelen. Nadrukkelijker nog dan zijn voorganger hanteert Veldeke
de hoofse omgangsvormen met vermijding van krasse, minder fijngevoelige en
zinnelijke uitdrukkingen en wendingen, met een voorkeur voor huldiging van moed
en schoonheid. Hij tempert het wonderbaarlijke, allegorische, onstuimige en
hartstochtelijke, geeft de voorkeur aan het praktisch mogelijke en werkelijke, aan
het reële (als belangrijk voorbeeld: zijn beschrijving van een feest, kennelijk
geïnspireerd op de werkelijkheid van het feest van Frederik Barbarossa in 1184,
waardoor hij de eerste afgeronde uitbeelding van een feest gaf, die voorbeeldig werd
voor latere dichters3. In zekere zin zou men hiertoe ook kunnen rekenen zijn
deskundige beschrijving van rechtsscènes en van alles wat met het oorlogsbedrijf te
maken heeft.
Aanzienlijke wijzigingen vooral bracht Veldeke aan in de scènes die op de liefde
betrekking hebben. Men heeft zijn activiteit met de Roman

1
2
3

M.L. Dittrich, Die ‘Eneide’ Heinrichs von Veldeke; ein quellenkritischer Vergleich mit dem
Roman d'Enéas und Vergils ‘Aeneis’, I, Wiesbaden, 1965.
G. Schieb, a.w., p. 51.
G. Schieb, a.w., p. 57 en de daar geciteerde literatuur.
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d'Enéas kunnen kenschetsen als ‘frühhöfische Umgestaltungen der “Aeneïs” in der
“Renaissance” des 12 Jhs’1. Veldeke is speciaal geïnteresseerd in de psychologie van
de liefde; hij bezit het vermogen de gevoelens en werkingen op dit terrein te
analyseren en te beschrijven, ook door middel van zelfbeschouwing. Daardoor heeft
hij de voorhanden zijnde stof verfijnd en verdiept, zijn gestalten een hoger zedelijke
waarde, maar ook een sterker sentimentele inslag gegeven. Veel waarde heeft men
gehecht aan Veldekes voorkeur voor de mate, de hoofse eigenschap bij uitstek, die
der zelfbeheersing. G. Schieb meent echter2, dat in het verleden hieraan een te grote
waarde is gehecht: het woord komt in zijn romans maar zelden voor, met betrekking
tot de liefde helemaal niet. Van belang is ook de verchristelijking der opvattingen
die Veldeke in vergelijking met zijn voorgangers doorvoerde3.
Veldekes Eneide is, met zijn liederen, zonder twijfel een der merkwaardigste
documenten uit onze oudste letterkunde: het is dat om de rol die de hoofse liefde
speelt in een voor de Nederlanden zo vroeg stadium. Men constateert dat de stijl van
het werk vrij slap en mat is, terwijl het door uitweidingen en ontledingen nogal eens
langdradig wordt. Het is echter zaak dit alles binnen het kader van de tijd en vooral
in vergelijking met voorgangers te zien om Veldekes werk als een unieke prestatie
te kunnen bewonderen.
Bij dit alles dient, tenslotte, maar niet ‘at least’, de relatie beschouwd te worden
tussen Veldekes Eneide en de werken uit wat men de ‘rheinische Literaturtradition’
noemt: de Alexander uit Straatsburg, Eilharts Tristrant, - een uitermate omstreden
aangelegenheid4 waarin vooralsnog geen duidelijke conclusie mogelijk is. Wel staat
vast, dat Veldeke het nadrukkelijkst weerklank vond niet in de streek van zijn
geboorte, maar veeleer in het oosten: hij staat met zijn Eneide ‘an der Schwelle der
deutschen höfischen Klassik um 1200. Er selbst hat diese Schwelle noch nicht
überschritten, hat aber den groszen Deutschen nach ihm den Schritt über sie
vorbereitet und erleichtert. Das haben sie auch dankbar anerkannt’5. Zijn hoogst
merkwaardige plaats in het twaalf-

1
2
3
4

5

J. Quint, in ZfdPh 73 (1954), p. 241-67. Vgl. G. Schieb, a.w., p. 55, 64.
W. Schröder, Dido und Lavinia, in ZfdA 88 (1958), p. 161-95; G. Schieb, a.w., p. 55.
G. Schieb, a.w., p. 56.
Hierover G. de Smet, J. van Mierlo en het Veldekeprobleem, Groningen, 1963, G. Schieb,
a.w., p. 58-62, en G. de Smet, Die Eneide Heinrichs van Veldeken und der Straszburger
Alexander, L.B. 57, afl. 3.
G. Schieb, a.w., p. 61. Voor de juiste interpretatie van de Duitse dichters die Veldeke als
voorganger roemen zie C. Minis, Er impfete das erste ris, Groningen, 1963 die betoogt, dat
men Veldeke heeft willen roemen allereerst als meester in de hoofse beschrijvingskunst, niet
speciaal in de rijmkunst.
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de-eeuwse culturele leven is dus, dat hij tegen het einde van die eeuw in het gebied
tussen west en oost, in het Maaslandse derhalve, heeft voortgebouwd op wat de
Anglonormandische cultuur verworven had: de nieuwe opvattingen van de hoofse
roman (van Eneas) met zijn compositie in twee delen, zijn moderne stijl, zijn opzet
uitdrukking te geven aan de hoofse ridderidealen van de eigen tijd. Hij heeft dit
gedaan met volledige kennis van zaken van wat in Frankrijk kort daarvóor bereikt
was, voortbouwend op en vervolmakend daarbij intussen wat de eigen Maaslandse
traditie op het gebied van de techniek van taal, vers en rijm verworven had. Door
min of meer toevallige omstandigheden ook (vooral in de latere jaren) georiënteerd
op de Duitse landen, droeg zijn werk deze verworvenheden oostwaarts, waardoor
hij een der voorgangers kon worden van de meesters der Duitse hoofse klassiek uit
de dertiende eeuw1.

Segher Diergodgaf: Het Prieel van Troyen
Op hoog literair plan staat het werk van de begin dertiende-eeuwse (Brabander?)
Segher Diergodgaf2, de auteur van een bijzonder geslaagd fris poëtisch, waarschijnlijk
oorspronkelijk3 gedicht Het Prieel van Troyen, dat markant de hoofse epiek typeert.
Het is het derde jaar van de belegering van Troje; er heerst wapenstilstand. De
Trojaanse edelen houden op een mooie lentedag krijgsraad; daarna heeft een feestmaal
plaats, waaraan ook de edelvrouwen van Priamus' hof deelnemen. Het feest wordt
opgeluisterd door zang en voordracht van minstrelen; daarna gaan zij zich ‘meyen
in een prieel’. En terwijl de vogeltjes zingen, onderhouden de disgenoten elkaar
onder de schaduw der

1
2

3

G. Schieb, a.w., 61-2.
Seghers werk werd uitgegeven door Ph. Blommaert, Oudvlaemsche Gedichten, 1838; N. de
Pauw en Edw. Gaillard, in hun uitgave van de Istory van Troyen, IIIe deel, Gent, 1890 en in
J. Verdam, Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen, Groningen 1874; in gemoderniseerde
spelling en van het handschrift afwijkende tekst in J.A.N. Knuttel, Ridderverhalen uit de
Middeleeuwen, Amsterdam, 1940. Een uitgaaf van Tprieel van Troyen, door G.C. de Waard
en G. Ch. Dupuis, Gorinchem, 1965. - Knuttel noemt Segher een Brabander, Van Mierlo
noemt hem een Vlaming uit Gent.
W.P. Gerritsen, Les relations littéraires, 40, meent: ‘à coup sûr de sa propre invention’.
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bloeiende bomen met hoofse gesprekken en liefdesverklaringen. De auteur voert
daartoe drie verschillende paren op: Polidamas en Helena, Mennoen en Polyxena,
en Menfloers en Andromache. Helena en Andromache zijn getrouwd, over Polyxena
wordt dit niet vermeld, maar Mennoen is verloofd. In dit opzicht houden dus alle
drie de paren de provençaalse houding van de fin' amors in ‘ere’, terwijl ook de
mannelijke partij zeker van lagere sociale rang is dan de vrouwe met wie hij zich
onderhoudt. De verschijnselen die de hoofse minne geacht worden te begeleiden
(beven, verbleken, zuchten, enz.) en de bereidheid grote daden te stellen waartoe de
liefde inspireert, zijn eveneens aanwezig. Geestig verteld en met een begrip voor de
nuance en de suggestie van gevoels-verhoudingen die hoogst modern aandoet, is het
gesprek tussen Polidamas en Helena. De hele scene tussen deze beiden is bijzonder
knap en levendig geschreven, meesterlijk van speelse dialoog. Overigens krijgt de
hoofse liefde in zulk een passage het karakter van een spel. Maar binnen dit karakter
komt toch een zeer kenmerkend bestanddeel van de ‘noordelijke’ conceptie van de
hoofse liefde tot haar recht: de dame laat zich vereren teneinde haar vereerder
dapperder te doen zijn:
Helene was scoene ende si gaf
Meneghe haar scoenhede,
Die dicke doer hare wale dede
Om dat si goede ridderscepen
Bider minnen rade begrepen,
Gaf sise de meneghen die wille come
Was hare; om hare vrome
Deet sijt
(vs. 74 vlg.)

Voortreffelijk weet Segher echter ook de gevaren te suggereren die het spel bedreigen
wanneer dit tot ernst dreigt te verstrakken. Met een sierlijke wending weet Helena
dit gevaar te bezweren en de hoofse liefde binnen de grenzen van het spelkarakter
te doen terugtreden1. - Na de samenkomst - derde deel van het verhaal - wekt Hector
de ridders op, zich voor te bereiden op de komende gebeurtenissen. Hierover, alsook
over de tweekamp tussen Hector en Achilles - de ‘sevenste strijt’, het zevende tijdperk
van de Trojaanse oorlog - handelt Segher in het Paerlement van Troyen en de Sevenste
strijt, grotendeels bewerking van gedeelten uit de beroemde Roman de Troie (1165)
van Benoît de St. Maure.

1

Het zou gewenst zijn na te gaan of de drie ‘gesprekken’ invloed verraden van Capellanus,
al moet men er zich voor hoeden overal diens invloed te willen zien.
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Segher kent de sfeer van het ridderlijke en hoofse leven met zijn galante gesprekken
en spitse discussies; hij beeldt haar uit met zwier en elegantie. Ongetwijfeld heeft
hij ook gevoel voor de heroïek van de strijd, maar zijn hart gaat toch vooral uit naar
de vrede, welker geneugten hij sierlijk en dichterlijk beschreef. Dichterlijk, - want
een dichter was deze Segher, een dichter met een krachtig ritme, een rijke
woordenkeus, die zijn taal plastisch en zwierig schreef, gedistingeerd en elegant,
met warme gevoelsmomenten, een dichter die onder zijn tijdgenoten onderdoet voor
Hadewijch, maar niet voor Willem van Afflighem, de verfijnde metricus, noch voor
de strofische Van Maerlant, en die daarbij in elk geval ouder is dan de beide
laatstgenoemden1.

Jacob van Maerlant: Alexanders Geesten en Historie van Troyen
Van jongere datum, uit de tweede helft van de dertiende eeuw, dateert Van Maerlants
eerste grote roman over een klassieke stof, zijn Alexanders Geesten. Het is zijn oudste
werk. Het dateert volgens de laatste berekening2 van 1258-1260.
Over Alexander de Grote waren heel de middeleeuwen door de meest
wonderbaarlijke en fantastische verhalen in omloop; de hoofdbron was de zg.
Pseudo-Kallisthenes, een Grieks werk uit Alexandrië van ca. 200 na Chr., dat gebruik
gemaakt zou hebben van een verloren geschiedwerk van Alexanders veldheer
Kallisthenes, waarin echter in elk geval verschillende oosterse verhalen en fantasieën
zijn binnengedrongen3. Diverse vermaard geworden vertalingen en bewerkingen
maakten Alexanders daden in het westen bekend; de in het Frans

1

2
3

J.A.N. Knuttel, Segher dien God gaf en de hoofsche liefde, De Gids (1938) I, 92-102. - Over
Segher W.P. Gerritsen en F. Ch. van Gestel, De Troie-roman van Segher Diergotgaf, in:
Handelingen 28ste Ned. Filologencongres te Nijmegen, Groningen, 1964, 103-4.
H.C. Peeters, Nieuwe inzichten in de Maerlantproblematiek, in Handelingen Kon. Zuidned.
Maatschappij voor Taal- en Letterk. en Geschiedenis, XVIII (1964), 249-85.
Over de verhouding tussen de historische en legendarische elementen in de
levensbeschrijvingen van Alexander, de wijze waarop de verschillende beschavingskringen
diens figuur opnamen en verwerkten, ook de middeleeuwse, en de wisselwerking tussen de
overige middeleeuwse epische literatuur en de Alexanderroman zie allereerst G. Carry, The
medieval Alexander, ed. by D.J.A. Ross [with a foreword by D.S. Robertson], Cambridge,
1956; verder A. Abel, Le Roman d'Alexandre. Légendaire médiéval, Brussel, 1955. Over
Die Quellen des griechischen Alexanderromans, zie R. Merckelbach, München, 1954, (vgl.
Regesten I (1956), afl. 1, p. 10).
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schrijvende auteurs voegden uit de rijk vloeiende bron van hun verbeelding nog zo
het een en ander aan de quasi-historische relazen toe.
Zeer beroemd werd de, de Pseudo-Kallisthenes tot verre voorvader hebbende,
Alexanderroman van Alberic de Briançon, op wie de auteur van de Middelhoogduitse
Alexander, Pfaffe Lamprecht, zich beroept. Deze Alexanderroman, waarvan het
origineel verloren ging, maar die bewaard bleef in een omwerking, genoot in de
middeleeuwen een zeer grote vermaardheid; een technische eigenaardigheid van
deze omwerking, nl. de verzen van twaalf lettergrepen, kreeg algemene gelding in
de dichtkunst onder de naam alexandrijn.
Maerlant echter1 - en dit typeert hem - volgt niet De Briançon, (was die hem te
fantastisch en onwaarschijnlijk?), maar de in Maerlants tijd tot grote roem gekomen
Latijnse Alexandreis van Gautier de Châtillon van ca. 1180, die, zijn gegevens vooral
puttende uit een werk van Quintus Curtius, beoogde de in omloop zijnde onhistorische
Alexanderverhalen te verdringen door er een ‘waarheidsgetrouw’ verhaal van
Alexanders daden tegenover te stellen. Dit nu was een kolfje naar Van Maerlants
hand. Het valt echter grondig te betwijfelen, of hij bij De Châtillon aan het meest
betrouwbare adres was. Bovendien voegde Van Maerlant een en ander toe aan De
Châtillon uit bronnen die de Fransman juist had willen verdringen, maar die zodoende
langs een omweg weer in Maerlants ‘historische’ Alexander terecht kwamen!
Het typeert Van Maerlant, dat hij de voorkeur gaf aan de ‘historische’ De Châtillon
boven de ‘onhistorische’ De Briançon. Ongetwijfeld zette hij zich aan het schrijven
van dit werk, omdat hij meende een belangrijk historisch geschrift te vervaardigen.
Maar de behandeling van deze stof was hem ook bijzonder aangenaam, doordat zij
zijn geest de gelegenheid bood te dolen in de wondertuin van het Oosten, waar zich
de meest indrukwekkende geschiedenissen der Oudheid hadden afgespeeld. Dit moet
voor de tot de adel opziende jonkman een bijzondere bekoring gehad hebben. En
geheel in de geest van de hoofse

1

Alexanders Geesten, kritische uitg. door J. Franck, Groningen, 1882, van het Duits gekleurde
handschrift uit het midden van de veertiende eeuw. Over de fragmenten van drie Vlaamse
handschriften zie lit. opgave bij A. van Elslander, VMA, 1953, p. 123, noot 2; in dit artikel
(p. 123-157) publiceert Van Elslander een onuitgegeven fragment van Alexanders Geesten.
Over het werk J. Koopmans, Taal en Letteren VIII, 93 vlg. en J. te Winkel, Ontwikkelingsgang
I2, 208-12. - Voor de datum zie Van Mierlo, Uit de Strophische Gedichten van Jacob van
Maerlant, Zwolle, 1954, 9, en dez., Jacob, die coster van Merlant, Gent, 1952, 7 (van de
overdruk).
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ridderroman wijdt hij ook aandacht aan de vrouwenfiguren, waarmee zijn onderwerp
hem in aanraking bracht.
Dat wil zeggen: hij zócht de kennismaking; bij De Châtillon figureren deze dames
namelijk niet. En hij beschrijft haar alleraardigst, de schoonste van allen, de koningin
Talrestis. Ongetwijfeld: de hele Alexandergeschiedenis kon voortreffelijk dienst
doen als vorstenspiegel, ja, meer dan dat: er viel voor een iéder wat te leren, al was
het alleen maar de waarheid van de onbestendigheid van alle aardse grootheid. Maar
deze onbestendige grootheid was dan toch maar belangwekkend en aantrekkelijk!
Zij wist de dichter in Jacob van Maerlant tot op zekere hoogte te bezielen.
Omstreeks 1263 schreef Van Maerlant zijn laatste werk in dit genre, de Historie
van Troyen1, verwerking van de Roman de Troie van Benoît de Sainte-Maure die
Segher Diergodgaf reeds bewerkte. Terwijl echter Segher Diergodgaf2 slechts een
klein gedeelte van Benoît de St.-Maures werk bewerkt had, ging Jacob van Maerlant
ertoe over het gehele werk te vertalen en uit te breiden, tot het nog een tienduizend
regels meer telde dan het oorspronkelijke, en op meer dan 40.000 regels kwam. Het
aantrekkelijke in Maerlants oog was zonder twijfel, dat Benoît de hoofdinhoud van
zijn roman geput had3 uit twee in de middeleeuwen veel gelezen geschriften van
Dictys Cretensis en Dares Phrygius, van wie men, ten onrechte overigens, aannam
dat zij ooggetuigen van de Trojaanse oorlog waren geweest (zij schreven hun werken
in het Grieks). Daar kwam nog bij, dat Dares de zijde houdt van de Trojanen, van
wie ook de Franken en Britten geacht werden af te stammen4. Jacob van Maerlant
laste echter ook allerlei aan Statius, Ovidius en Vergilius ontleende verhalen, alsmede
‘wetenschappelijke’ gegevens in (b.v. een geografisch overzicht van de gehele
wereld). Hierdoor werd, naar Knuttels aardige opmerking, het zwaartepunt voldoende
verlegd om te kunnen zeggen: Benoît schreef een historische roman, Van Maerlant
romantische historie5.

1

2
3
4
5

Uitg. door J. Verdam, Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen, Groningen, 1873. Later
volledig uitgegeven door N. de Pauw en E. Gailliard, Dit is die Istorie van Troyen van J.v.M.,
Gent, 1889-92, vier delen. Een studie over De fragmenten van de Istory van Troyen schreef
A. van Elslander in De Gulden Passer XXV, no. 1 en 2.
Zie hier p. 116 vlg.
Vgl. J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I2, 204-8.
E.R. Curtius, a.w., 60 noot 4. Over deze werken dez., 183.
J.A.N. Knuttel, Segher dien God gaf en de hoofsche liefde, De Gids, (1938) I, 92.
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In de Historie van Troyen behandelt Jacob van Maerlant allereerst de
voorgeschiedenis: de tocht van de Argonauten en de eerste verovering en verwoesting
van Troje; als Priamus dan de stad weer heeft opgebouwd en Helena is geschaakt,
volgt het tweede, eigenlijke beleg van Troje, daarna de verwoesting. Geleidelijk heeft
Maerlant de tekst van Benoît laten varen en vervangen door die van Vergilius' Aeneis.
Het grootse en tegelijk eenvoudige van de oorspronkelijke sfeer heeft bij Maerlant
plaats gemaakt voor een hoofse avonturenroman met liefdeselementen: ook hier
blijkt wederom, dat Maerlant wel degelijk gevoel heeft voor het lyrische levens- en
liefdesgevoel, al moet hem de verzuchting van de lippen: ‘ongestadich es
vrouwenmoet’; maar - voegt hij eraan toe - men moet de vrouwen hun wuftheid en
lichtzinnigheid vergeven terwille van Maria, ‘die wortel es van hovesceden, van
doechden ende edelheden’.

Arturromans
1. Ontstaan van de Arturromans
Het grootste deel van de hoofse romans ontleent zijn stof echter niet aan gegevens
uit de klassieke oudheid, maar behandelt stoffen1 met betrekking tot koning Artur
en zijn ridders; zij vormen het schitterend middelpunt, waarom deze geschiedenissen
in hoofdzaak draaien.
De bewerkingen van wat men2 genoemd heeft de ‘matière de Bretagne’, wijken,
voor wat hun stofkeus en de daarin weergegeven opvattingen betreft, aanzienlijk af
van die der schrijvers van de vóórhoofse epische verhalen. De vóorhoofse verhalen
waren gebaseerd op stoffen uit de heldensage; zij werden geacht figuren uit de
‘nationale’ historie te beschrijven of te huldigen. Bij het tot stand komen van de
romans die de ‘matière de Bretagne’ bewerken, speelt mogelijk óók een rol de
behoefte het Britse volk een heerser te verschaffen die als tegenhanger van Karel de
Grote kon dienen3. Curieuzer nog: de An-

1

2

3

Over heel deze materie allereerst Arthurian literature in the Middle Ages, a collaborative
history, ed. by R.S. Loomis, Oxford, 1959; vervolgens J.D. Bruce, The evolution of Arthurian
Romance, from the beginnings down to the year 1300, Göttingen, 1923, twee delen.
Sinds Jean Bodel: La chanson des Saxons (vs. 6 vlg.), van ongeveer 1200:
Ne sont que trois matières a nul home antandant:
De France et de Bretagne et de Rome la grant.
K.O. Brogsitter, Artusepik, Stuttgart, 1965, p. 29.
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glo-Normandische vorsten, die oorspronkelijk uiteraard niets met de ‘local tradition’
van de Keltische volken te maken hadden, kennen een soortgelijke bedoeling ten
aanzien van zichzelf: zij assumeren als het ware de nationale held van door hen
onderworpen volken (ten eigen bate!: een soort ideaal dat zij hun ‘mede-kolonisten’
voorhouden). Vooràl echter ontstaat als literair resultaat een reeks werken, waarin
de hoofse mentaliteit (in-bredere-zin) wordt uitgedrukt in een gefantaseerde
ridderwereld (vooral rond de ridders van de Tafelronde). Artur is niet meer de grote
krijger, in veten en problemen verwikkeld, strijdbaar en strijdend; hij is veel meer
primus inter pares, het waardige hoofd van een naar twaalfde-eeuwse trant gestileerde
ridderwereld, de grandseigneur, wiens hof het middelpunt is van de dapperste ridders
van zijn tijd. Deze ridders worden niet voortdurend (zelfs heel weinig) geroepen te
strijden voor hun koning, voor een echt vaderland; hun ‘avonturen’ schijnen veeleer
hun doel in zichzelf te dragen; die schijnen ‘nur Hochstilisierung des Lebensgefühls
einer Ritterschaft, die ein Idealbild vor Augen haben wollte, das eher als eine
Bestätigung ihrer Ansprüche dienen könnte’1.
Het staat vast, dat aan de verhalen van Geoffrey over Artur en zijn ridders een
Arturtraditie voorafgaat
Vanouds heeft het Keltische volk over een rijke letterkunde beschikt, uiting van
een weelderige, zeer eigenaardige fantasie, met een hang naar het mysterieuze en
wonderbaarlijke. De barden en druïden hebben vanaf de vroegste middeleeuwen
deze fantasie vorm gegeven in liederen en kortere gedichten, die de toehoorders voor
de geest brachten de strijd uit de zesde eeuw van de koningen van kleine Britse rijkjes
tegen de Angelsaksen; zij verheerlijken Gwalhmai (de latere Walewein), Peredur (in
de Franse literatuur Perceval), Uter Pendragon (later bekend als Arthurs vader),
Owain (Iwein); zij noemen ook reeds Artur1.
De teksten hierover zijn aanwezig, in elk geval in het Welsh. De vraag die dan
oprijst is, of er ook een literaire traditie op het continent bestaan heeft. Daar zijn
stellig aanwijzingen voor. Het probleem ligt dán in de vraag, of de stof vanuit Wales
(en Schotland) in het Anglo-Normandische Engeland (waar de aristocratie Frans
sprak) bekend is geworden en vandaar over het continent is verbreid, dán wel of en dat lijkt toch waarschijnlijker - die stoffen van Wales naar Bretagne

1
1

K.O. Brogsitter, a.w., p. 2; verder p. 33, 41.
K.O. Brogsitter, a.w., p. 2; verder p. 33, 41.
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zijn gekomen, eventueel behalve in Wales ook in Bretagne inheems waren, en toen
door Bretonse vertellers in Frankrijk bekend zijn geworden. Op dit laatste wijzen de
Bretons gekleurde eigennamen in de Oudfranse teksten, bijvoorbeeld in het werk
van Marie de France en van Chrétien.
In het begin der 12e eeuw begon men zich aan het hof der Normandische koningen
te interesseren voor de Britse liederen en overleveringen, die thans op hun historische
waarde getoetst worden. Het beroemdste werk in dit verband is de Historia regum
Britanniae van Geoffrey van Monmouth, een uit Wales afkomstige clerc, die in het
Anglo-normandische koninkrijk leefde. Het werk dateert van ca. 1135 en werd door
de schrijver tot geschiedverhaal gestempeld door het in het Latijn te kleden, maar
vooral door het onderwerp te ontdoen van het historisch-‘verdachte’, te weten: van
het al te wonderbaarlijke en fantastische. De nadruk valle op ‘al’, want hoezeer
waarschijnlijk is dat hij veel oud Kymrisch sagenmateriaal bezat dat op historische
feiten teruggaat, hij bracht tegelijkertijd van links en rechts uit allerlei geschriften,
fabelen en folklore zoveel motieven bijeen en vlocht die zo handig door elkaar, dat
zijn werkwijze niet wezenlijk verschilt van die der oude Kymrische fabulatoren1. Hij
is - of liever: hij lijkt in onze ogen! - geen historicus, maar een romanschrijver2.
De geweldige opgang intussen die Geoffreys werk maakte, bracht de figuur van
Artur, diens hoofse ridders en hun wonderbare avonturen in het middelpunt van de
belangstelling; het gaf de grote stoot tot de vorming van de literaire creaties met
betrekking tot deze materie. Vanaf dit moment (ca. 1150) doet de Britse sage haar
intrede in de continentale letterkunde.
Alspoedig daarop komen dan - mogelijk uit de oude Keltische sagen en sprookjes,
en uit de latere verhalen en lais over Artur en zijn ridders - de grote epische gedichten
tot stand, waarvan de stof vooral gebruikt wordt om gestalte te geven aan de, op
Franse bodem ontstane, idee

1

2

Over Geoffrey van Monmouth, E.K. Chambers, Arthur of Britain, London, 1966 (eerste
druk: 1927), en Geoffrey of Monmouth, The Historia Regum Britanniae, ed. by A. Griscom,
London 1929, en het instructieve Geoffrey of Monmouth, The History of the kings of Britain,
translated with an introduction by Lewis Thorpe, Harmondsworth, 1966 (Penguin Books).
H. Sparnaay, De Arthurroman, 4.
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van de courtoisie. Maar reeds Geoffreys Historia geeft een duidelijk beeld van een
hoofse samenleving, en wel aan het hof van koning Artur: de meest beschaafde staat
van de toenmaals bekende wereld krachtens zijn weelderigheid, zijn elegance, de
grote rol van de vrouw. J. Frappier heeft gewezen op een zeer kenmerkende plaats
- zozeer afwijkend van wat de chansons de geste uitbeelden, - nl. die waarin de
‘mulieres’ van de hoogte der muren kijken naar de ridderlijke toernooien. Opvallender
nog deze zin: ‘Les dames courtoises ne daignaient agréer l'amour d'un chevalier que
si trois fois au moins il avait fourni des preuves de sa vaillance au combat. Il s'ensuit
que les dames se conduisaient chastes1 et que leur amour ennoblissait les chevaliers’.
Een duidelijk voorbeeld van de amour chevaleresque, twintig jaar vóór de klassieke
romans. J. Frappier noemt dit (1136) ‘une date où ne peut se déceler la moindre
infiltration méridionale dans la littérature d'oïl’2.
Van groot belang was de bewerking van Geoffreys werk in verzen door de zeer
begaafde Normandische verteller Wace: de Roman de Brut, ook wel Geste des Bretons
geheten (1155). Hij zette daarin Geoffreys werk over in achtlettergrepige Franse
verzen, de maat die Chrétien en velen na hem voor de hoofse romans zullen kiezen.
Wace droeg dit werk op aan Eleonora van Aquitanië. Wace is de eerste die spreekt
over de ‘ronde tafel’3.
Aldus in Frankrijk voorbereid door de kennis van de oude sagen en verhalen om de
figuur van Artur, door Geoffrey van Mommouth, door de belangstelling van de
ridderlijk-hoofse cultuur in Frankrijk-zelf, door de kruistochten en de ermee
samenhangende religieuze stromingen van die tijd, die ertoe leidden de stof diepere
zin te geven door haar te ver-

1
2

3

Met dit ‘chastes’ is bedoeld: ingetogen.
Frappier concludeert - ook op grond nog van andere gegevens die hij min of meer uitvoerig
behandelt - tot het bestaan van een courtoise verbinding tussen liefde en ridderschap in het
noorden vóór er sprake is van enige invloed van de poëzie uit Occitanië. Zie hierover blz.
43. Hij meent zelfs, dat deze ook aan te wijzen is in in Duitsland geschreven werken (het
Latijnse Ruodlieb, elfde eeuw, tegen 1030, de Kaiserchronik, op zijn laatst 1150). J. Frappier,
t.a.p., 156. Van wezenlijk belang blijft dus de vraag naar de rol van Eleonora van Aquitanië,
die in 1137 Lodewijk VII huwde.
Geoffrey noemt in zijn Historia regum Britanniae de voorvaderlijke held van de bewoners
van Bretagne een zekere Brutus, in zijn oog een Trojaan, kleinzoon van Aeneas (Kukenheim
- Roussel, a.w., 53). Vandaar de naam Brut bij Wace.
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binden met de legende van de Graal, komt de nieuwe epiek in definitieve vorm tot
stand in het werk van CHRÉTIEN DE TROYES (ca. 1135-ca. 1190), de grondlegger van
de Europese roman krachtens de invloed van zijn Erec et Enide, Cligès, Lancelot ou
le Chevalier de la Charrette, Guillaume d' Angleterre, Yvain, en Perceval of Le conte
du Graal, die wel tussen 1170 en 1190 geschreven zijn1. Hij werkte aan het hof eerst
van Marie, gravin van Champagne, later aan dat van Philips, graaf van Vlaanderen,
aan wie zijn graalromanis opgedragen. Chrétien heeft op geniale wijze uit zijn bronnen
en bestanddelen de beroemde Britse sagenwereld om koning Artur geschapen, die
de Europese literatuur tot de dag van vandaag beïnvloedt: de ‘matière de Bretagne’.
Chrétiens schepping is overigens geen creatie uit het niets; Chrétien kende Geoffrey
en de Brut, maar waarschijnlijk heeft hij ook veel aan Keltische overlevering ontleend,
verder aan veel wat in de literatuur vóor hem overgeleverd was; maar hij heeft dit
alles door het genie van zijn kunstenaarschap een geheel eigen vorm en zin gegeven,
die de Arturroman zijn karakteristieke vorm gaf en voorbeeldig maakte voor na hem
gekomenen. Hij deed dit met name door de stof te doen dienen als achtergrond,
waartegen de stralende figuur van de ideale held, het ideaal van het hoogontwikkelde,
gecultiveerde ridderwezen der twaalfde eeuw in al zijn heerlijkheid uitkomt. Uit
Chrétiens romans vooral is deze letterkundige stof en de erin levende grondgedachte
verder over Europa verbreid2, in Duitsland, waar Hartmann von Aue in Erec en Iwein,
en Wolfram von Eschenbach in Parzival drie Arturromans van het ‘min of meer
volmaakte type’3 schreef4, - èn in de Nederlanden waarover wij verderop te spreken
komen.

1

2

3
4

Voor de chronologie der werken zie K.O. Brogsitter, a.w., 42. Over Chrétien de Troyes het
beknopte, samenvattende werk van J. Frappier, Chrétien de Troyes, Paris, z.j. [1957] en S.
Hofer, Chrétien de Troyes. Leben und Werke des altfranzösischen Epikers, 1954. - Het is
overigens onzeker of Guillaume d'Angleterre van de hand van Chrétien is.
Jan te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 252-274; H. Sparnaay, De Arthurroman, 8; J. Frappier,
Le roman breton, 1949; J. Vernon, The dwarfs of Arthurian romance and Celtic tradition,
Leiden, 1958.
H. Sparnaay, De Arthurroman, 10.
Voor de studie van Wolframs Parzival en daarmee van de hele Parcival-kwestie is van
uitzonderlijk belang de kwestie of Wolfram zijn werk baseerde op Chrétiens Conte del Graal,
of een andere bron gebruikte die als Kyot (Guiot) te boek staat. Sommigen menen dat Kyot
louter verzinsel is; Kolb meent, dat Wolfram zich wel degelijk door een romaanse Graalroman
heeft laten leiden, die niet de Conte del Graal van Chrétien was. Aldus H. Kolb,
Munsalvaesche. Studien zum Kyot-problem, München, 1963 (hierover N. de Paepe, Leuvense
Bijdragen, 1966, 174-5, die door Kolb overtuigd is).
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Enkele werken van Chrétien, die ook in het Nederlands bewerkt werden, dienen apart
vermeld in verband met de opvallende belangrijkheid van hun thematiek en
ideeënwereld. Chrétien had een duidelijke bedoeling met het schrijven van zijn
romans; hij wilde niet het verhaal om het verhaal - hij verzet zich nadrukkelijk tegen
degenen die alleen door het relaas van avonturen de aandacht willen boeien -; hij
schrijft omwille van de problematiek; hij drukt in de matière de Bretagne een diepere
sen uit, een wezenlijk probleem van zijn tijd1 die niet meer leefde uit de imperiale,
resp. strijdbaar-feodale opvattingen die de tijd van Karel de Grote hadden gekenmerkt,
maar veeleer uit die van een ‘zur höfischen Gesellschaft sich wandlenden europäischen
Menschheit’ met haar ideaal van de volmaakte ridder. Deze naar het volmaakte
strevende ridder ‘lebt in einem scheinbaren Müsziggang,

1

Een geheel aparte plaats neemt in dit verband in Chrétiens roman Lancelot (Chevalier de la
Charrette, ca. 1180). Hij schreef dit werk in opdracht van Marie de Champagne: zij verschafte
hem ook ‘matière et san’. Lancelot is het verhaal van de ridder die zich omwille van zijn
geliefde vorstin de ongehoorde schande getroost een tocht te maken op een kar. Een extreem
liefdesgeval dus, waarbij de ridder bereid is de regels van de ridderschap achter te stellen bij
de plichten van de liefde. In het milieu van Marie de Champagne een begrijpelijk geval, voor
Chrétien mogelijk een moeilijk te verteren opdracht.
Men stelt doorgaans, dat het werk van Chrétien voor het overgrote deel gekenmerkt is door
de hoofse geest in bredere zin, maar dat hij zich bij herhaling met nadruk tégen essentiële
elementen uit de amour courtois keert, tegen de opvattingen ook waaruit Tristan en Isolde
leven (sommigen beschouwen Cligès als een anti-Tristan). Noch de buitenechtelijke liefde
van de troubadours, noch de amour-passion uit de Tristanromans vinden genade in zijn oog.
In dit verband is zijn geschiedenis van de ridder met de kar, waarin hij de opvatting weergeeft
van de liefde als opperste macht, gedemonstreerd aan een extreme situatie, zeer opmerkelijk.
Opmerkelijk is ook dat hij, om welke reden dan ook, het werk niet voltooid heeft.
In één opzicht correspondeert Chrétien met de fin'amors en andere elementen uit de amour
courtois, namelijk in zijn voorkeur voor de analyse en verfijnde schildering van de bewegingen
der liefde in sierlijke verzen. ‘Je veux aimer’, zeggen Alexander en Soredamors in Cligès,
zoals al in de Enéas Lavinia haar ‘ondergane’ liefde omzette in een gewilde. Het aanvankelijk
vertroebelend sentiment wordt van innerlijke vijand tot gewilde voorkeur: men geeft ‘l'analyse
du tourment amoureux et sa conciliation avec la volonté et la liberté des amants’, J. Frappier,
Vues, 153. Vgl. ook Erich Köhler, Trobadorlyrik und höfischer Roman, 1962.
Over Chrétiens Roman de la Charrette R. Bezzola, Liebe und Abenteuer, 39-51.
Voor Chrétiens opvattingen m.b.t. de sen zie hier p. 65.
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und beschäftigt sich nur mit der Liebe und der Jagd. Es gibt da keine gemeinsame
Unternehmung gegen einen äuszeren oder inneren Feind des Reiches, wie in den
Chansons de Geste der Karlssage. Aber der Artushof hat eine Funktion, die dem
Karlshof noch unbekannt war: Er ist der Ausgangsort und bildet die Krönung des
groszen Abenteuers des individuellen Lebens, zu dem der auserwählte Held berufen
wird. Dieses Abenteuer besteht in allererster Linie in der Verteidigung einer gerechten
Sache gegen Wesen - Menschen, Riesen, Ungeheuer -, die die Verneinung des
Rittertums darstellen. In diesem Abenteuer oder, besser gesagt, in dieser Kette von
auszerordentlichen und unterschiedlichen Abenteuern hat der Held Gelegenheit, das
Ideal des Rittertums zu verwirklichen, von dem er vielleicht bei seinem Auszug nur
eine unklare Vorstellung hatte. Die Abenteuerkette des Ritters, der von der Tafelrunde
auszieht, um zu ihr nach vollendeter Tat zurückzukehren und vom Hof die Sanktion
seines Tuns zu erhalten, ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Quête, eine
Suche seiner selbst, nicht nur als Individuum, sondern als Glied der auf ein sittliches
Ideal aus-gerichteten Gesellschaft, als Persönlichkeit’1,2.
Van bijzonder belang is in dit verband zijn Perceval, ook wel geheten Le conte
du Graal (1181-1190). Hij vervaardigde dit werk in opdracht van graaf Philips van
Vlaanderen. Philips' familietraditie werd minder door de leer der hoofse liefde dan
door religieuze inspiratie beheerst. Zoals de ondertitel aangeeft, bracht Chrétien de
ridderfiguur in verband met de Graal. In zijn roman is Perceval de ridder die zich in
moeizame zelftucht ontwikkelt tot de volmaakte ridder, wie het gegeven zal zijn de
graal te winnen.
Chrétien de Troyes' dichtkunst krijgt in deze roman een duidelijk religieuze zin.
Voldeden de idealen van de zichzelf genoegzame ridderwereld niet langer?3
1
2

3

R. Bezzola, Liebe, p. 249-50 (deze bladzijden vind ik niet terug in de oorspronkelijke Franse
tekst Le sens).
Dit is wel de diepste grond waarom de dichter van de hoofse roman geen behoefte had aan
uitbeelding van de bestaande wereld; hij kon veel gemakkelijker in een door de fantasie
opgeroepen wereld en door middel van fantasievoorstellingen - waarvoor hij de wereld van
de keltische sagen gebruiken kon - zijn problematiek stellen en uitbeelden. Hij kon daarbij
niet worden lastig gevallen door degenen die de ‘realiteit’ van de verstrekte gegevens wilden
verifiëren.
Perceval, het verhaal van de Graal, behandelt de geschiedenis van de jonge Parcival, die, in
de eenzaamheid opgevoed door zijn moeder, op het zien van voorbijtrekkende ridders, het
ridderbloed in zich voelt ontwaken, naar Arturs hof trekt, en dan op avontuur gaat. Een man
die zit te vissen, biedt hem zijn kasteel als nachtverblijf aan. In deze wonderbare burcht ligt,
omgeven door vierhonderd ridders, de Roi-Pêcheur ziek op een rustbed, lijdende aan een
wonde. Een stoet komt de zaal binnen: een schildknaap draagt een lans, waarvan bloed
neerdruppelt; een jonkvrouw heft een kostbare, uit zuiver goud vervaardigde, met edelstenen
rijk bezette schaal, de Graal; een andere jonkvrouw een zilveren schotel. Gedachtig een hem
gegeven raad, stelt Parcival geen vragen, met het gevolg dat alles verdwijnt. Ontmoedigd
zet hij zijn omdolingen voort in een leven vol verwarring, tot hij tenslotte tot inkeer komt.
Hij verneemt dan, dat de Graal een hostie bevat, die de zieke koning reeds vijftien jaren in
leven houdt.
Heeft Chrétien de Troyes in zijn werk aanduidenderwijs tegenover de wereldlijke ridder
Walewein willen stellen de geestelijke ridder Perceval die, bezield door het hoogste christelijke
ideaal van de Graal, de verleidingen van de wereld overwint en de volmaakt christelijke
ridder wordt?
E.R. Curtius, a.w., 122, schrijft n.a.v. Bernardus Silvestris over de ‘Atmosphäre eines
Fruchtbarkeitskultus, in dem sich Religion und Geschlechtlichkeit vermischen. Wir kennen
das im Mittelalter sonst nur aus den Andeutungen einiger Gralromane. Der jugendliche held
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Chrétien heeft dit werk niet voltooid, maar verschillende auteurs hebben zich met
de voltooiing beziggehouden, zodat een reusachtig graalepos van zestig- tot
zeventigduizend versregels ontstond. Naderhand werd het ook, in proza omgezet,
opgenomen in de grote cyclische omwerkingen van de Artur- en graalverhalen1.
Van grote betekenis voor de versterking van het religieuze element in de romankunst
was het werk van Robert de Boron. Het stond aanvan-

1

der Gralsage kommt in ein ödes Land, wo Wasser und Wachstum versiegt sind. Sein Herrscher
ist der sieche Fischerkönig, den nur das Wundergefäsz des Gral am Leben erhält. Was ist
sein Siechtum? Manche Bearbeitungen verhüllen es euphemistisch, andere sagen es: der
Verlust der Mannbarkeit - also dasselbe, was die Verstümmelung des phrygischen Attis, die
Todeswunde des Adonis bedeutet. Die Heilung des Priesterkönigs wird das schmachtende
Land erlösen; denn das Siechtum des Königs ist der Grund, weshalb das Land verdorrt.
Antike Vegetationskulte scheinen sich in der Spätantike mit der Symbolik der Eucharistie
verschmolzen zu haben. Dieser Komplex ging dann in die Artussage und den höfischen
Roman über. In den meisten (doch nicht in allen) späten Bearbeitungen hat er durch
verständnislose Weiterdichter, aber auch durch Korrektur mit kirchlicher Tendenz, seinen
ursprünglichen Sinn gänzlich verloren’. Voor de werken waaraan Curtius zijn opvatting
ontleent zie a.w., 122, noot 1. - Een knappe hypothese in L. Olschki, The Grail castle and
its mysteries, transl. from the Italian by J.A. Scott and edited, with a foreword by Eugène
Vinaver, Manchester, 1966.
Over Chrétien de Troyes en de graalgeschiedenis zie Leo Pollmann, Chrétien de Troyes und
der Conte del Graal, Tübingen, 1965. Over de verbreiding van de stof uit Chrétien de Troyes'
romans over Europa en de bewerking ervan J. Frappier, Le roman breton, 1949; J. Vernon,
The dwarfs of Arthurian romance and Celtic tradition, Leiden, 1958.
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kelijk in geen enkel verband met de Arturromans of de Artur-idee. In De Borons
Roman de l'Estoire dou Graal is de Graal1 duidelijk de schaal waarin Jozef van
Arimathea het bloed van Christus had opgevangen. Dit dichtwerk, waarvan de datering
onzeker is (de meeste geleerden nemen aan, dat het geschreven is nà Chrétiens
Perceval, die gedateerd wordt op ca. 1185) is van de christelijke gedachte uit
geschreven. Het kent geen verbinding met Artur. Dit is wel het geval in zijn Merlin,
waarvan ons echter maar een fragment bewaard is gebleven.
Robert de Boron had zijn graalromans verder willen voortzetten dan hij gedaan
heeft.
Wat Robert niet heeft gedaan2, gebeurde naderhand (omstreeks 1200), toen de boeken
van Robert de Boron in proza werden omgewerkt en ‘voltooid’ met wat de hoofdzaak
geacht werd: de geschiedenis van Perceval. Aan deze omwerkingen in proza werd
nog toegevoegd die van een Livre d'Artus.
Hierboven3 is deze opvallende overgang van versvorm naar proza eind twaalfde,
begin dertiende eeuw in de Franse letterkunde al ter sprake gebracht. Hij demonstreert
de behoefte aan ‘historische’ waarheid, die men in proza beter gewaarborgd achtte
dan in versvorm.
De band met de ‘historie’ was inderdaad tegen 1200, bijvoorbeeld in de
Arturromans, steeds losser geworden; een auteur als Chrétien had duidelijk níet de
bedoeling een fragment ‘historie’ vast te leggen; historische gegevens (feitelijkheden)
zijn voor hem c.s. uitgangspunt voor dichtwerken waarin de diepere zin van liefde
en avontuur voor de hoofse tijd, waarin men leefde, tot uitdrukking gebracht kon
worden in veeleer symbolische verhalen.
Tegen en in de dértiende eeuw nu verandert dit - in tal van gevallen - essentieel:
men wil de ‘naar alle kanten uitgedijde “matière de

1

2
3

Over de betekenissen en de etymologie van het woord graal K.O. Brogsitter, a.w., p. 60-2,
alwaar ook literatuuropgave. - Voor Robert de Boron en zijn werk zie L. Kukenheim et H.
Roussel, Guide de la littérature française du moyen âge3, Leiden, 1963, 42, 83, 84, 179.
De vraag is: héeft hij het niet kunnen doen, of heeft hij het misschien wel gedaan, maar zijn
de teksten ons niet overgeleverd?
Inleiding dertiende eeuw, p. 32.
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Bretagne” weer inpassen in een “historisch” relaas, niet alleen om een “ware
geschiedenis” van Arturs regering te schrijven, maar ook om een verband te herstellen
waarvan de grootsheid en de volledigheid de dertiende-eeuwer waarschijnlijk meer
hebben aangesproken dan de poëzie en het sprookjesachtige van de oudere romans
in verzen’1. Men deed het ook om de nieuwe religieuze idealen tot uitdrukking te
brengen (door middel van de graal). De auteurs willen de bekende Arturstof dienstbaar
maken aan de ascetisch-religieuze bedoelingen van Cîteaux, van het ‘strijdbare,
ridderlijke Christendom der Cistercienzers in de twaalfde eeuw’2, - zulks ten bate
van de ridderschap.
Daartoe handelt het over de avonturen van ridders, op zoek naar de heilige Graal,
waarvan de bereiking einddoel en bekroning van alle ridderlijk streven wordt. De
aardse ridderschap wordt hier tot geestelijke verdiept, de avonturen krijgen
mystiek-symbolische zin. Géen louter verhaal over ridderlijke avonturen dus, maar
verbeelding van een nieuwe wereld van religieus-mystieke aard en in de ‘queste’
uitgesproken ascetische idealen3.
Nauwelijks enkele tientallen jaren later werd daaraan toegevoegd een nieuwe reeks
prozawerken. Als eerste de zeer uitgebreide prozaroman over de geschiedenis van
Lancelot, de Lancelot en prose. Aan deze Lancelot en prose werd later toegevoegd
La queste del Saint Graal en La mort le roi Artu4.
Deze romans rond Lancelot ontstonden vermoedelijk tussen 1215 en 1230. Zij
vormen, naast Chrétiens dichtwerk waarop zij geïnspireerd zijn (meer dan op dat
van Robert de Boron) met de Tristan, het belangrijkste werk van de Franse literatuur
rond de persoon van Artur. Men neemt aan, dat verschillende auteurs aan het werk
hun aandeel hadden, maar dat éen (of meer) ‘redacteuren’ verondersteld moeten
worden, dit op grond van de speciale techniek die de onderdelen in elkaar doet haken5.
1
2
3
4
5

W.P. Gerritsen, Ragisel I, 153-4.
M. Draak, Palet, 164-5.
J. Frappier, Arthurian Literature in the Middle Ages, Oxford, 1959, 245-318.
Over deze techniek van het ‘entrelacement’ vooral F. Lot, Etude sur le Lancelot en prose,
Paris, 1918 (herdrukt 1945).
Wanneer men een en ander schematisch bijeen zet, krijgt men het volgende beeld:
a. ca. 1191, vóór 1212: de dichtwerken van Robert de Boron:
Li livres dou Graal, bestaande uit 1. Joseph d'Arimathie
(ook: Le roman di l'Estoire du Graal)
2. Merlin
(alleen fragmentarisch overgeleverd)
3. ...............(niet overgeleverd)
b. omgewerkt in proza, welke omwerking tenslotte resulteert in een vijfdelige cyclus, de
Vulgaat (tussen 1215 en 1230):
1. Estoire del Saint Graal
2. Estoire de Merlin
(bestaande uit: Merlin en prose,
Suite (Vulgate) de Merlin)
3. Lancelot en prose
4. Queste del Saint Graal
5. Mort le roi Artu
De kern wordt gevormd door 3, 4, 5, die soms is uitgebreid met twee voorafgaande romans,
1 en 2.
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Enkele woorden over deze prozaromans over Lancelot. Het eerste deel, de Lancelot
propre handelt over de, overspelige, liefde van Lancelot voor Genovere. Deze liefde
inspireert de ridder tot de gevaarlijkste avonturen, en doet hem alle vernedering
geduldig dragen: ‘Gi moget wel seggen - voegt de koningin Lancelot toe - dat ge
mine minne dier hebt gekocht daarbi’, waarop Lancelot antwoordt: ‘Ic ware niet
comen te also groter hoecheden, alsic ben opten dach van heden, ne haddic niet soe
wel met u gewezen’. Het ongeoorloofd karakter van deze liefde echter belet Lancelot
de Graal te winnen. De eer hiervan is weggelegd voor Galaäd.
Als Galaäd, in het vervolg op de Lancelot, nl. de Graalqueste, plaats neemt in het
‘vreselike sitten’, blijft hij ongedeerd, - bewijs dat hij de toekomstige graalwinnaar
is. Als hij echter inderdaad een blik geworpen heeft op de onuitsprekelijke
geheimenissen van de Graal, bidt hij de aarde te mogen verlaten. Hij sterft, en de
Graal wordt ten hemel opgevoerd.
Het tweede vervolg, Arturs dood, verhaalt van de strijd van Artur tegen Lancelot,
wiens liefde voor Genovere bekend is geworden. Door bemiddeling van de paus
stemt Artur erin toe Genovere, die door Lancelot geschaakt was, weer tot zich te
nemen. In een strijd met zijn zoon Mordred die door hem gedood wordt, wordt Artur
levensgevaar-

Uitgave van alle teksten H. Oskar Sommer, The vulgate version of the Arthurian Romances,
zeven delen met index, Washington, 1908-16. Over De Middelnederlandse vertalingen van
de Proza-Lancelot, M. Draak, Meded. Kon. Ned. Akad. Wetensch., Nieuwe Reeks XVII, afd.
Letterk., Amsterdam, 1954, 193-242, en W.P. Gerritsen, Ragisel I, 152 vlg.
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lijk gewond; hij verdwijnt op een geheimzinnige wijze van het aardse toneel; Lancelot
wordt kluizenaar en Genovere beëindigt haar leven in een klooster: ‘de deemstering
dier ridderwereld’1.
Van deze werken nu bestaan tal van bewerkingen in andere talen, ook in het
Middelnederlands. Merkwaardig genoeg, worden Franse teksten dan weer, opnieuw,
in vérsvorm omgezet.
Om de plaats en betekenis van de Nederlandse romans te begrijpen, was het nodig
de Franse iets uitvoeriger te bespreken. Te bedenken valt, dat wat in Frankrijk na
elkaar geschreven werd, in de Nederlanden min of meer als éen geheel gezien werd,
waaruit naar voorkeur of omstandigheden vertaald of bewerkt werd.
Maar lang niet alle Arturromans zijn bewerkingen of vertalingen van Franse. Wij
hebben te beginnen - ook chronologisch - met geheel oorspronkelijk Nederlandse.

2. De Middelnederlandse Arturromans
Walewein
Een van de oudste Arturromans, nl. de Walewein, is meteen al een van de
merkwaardigste en belangrijkste. Het is dan ook gerechtvaardigd juist naar aanleiding
van dit werk eerst te handelen over de ‘wereld’ waarin de hoofse roman zich over
het algemeen beweegt. Deze ‘wereld’ stamt voor een groot deel uit het werk van
Chrétien de Troyes.
De hoofse epiek, zoals die vooral door Chrétien de Troyes gerealiseerd werd,
onderscheidt zich in artistiek opzicht aanzienlijk van de overige verhalende werken
uit dezelfde tijd. Globaal samengevat2 kan men zeggen, dat zij zich aan ons voordoet
als een duidelijke schepping van de verbééldingskracht. De verhaalde gebeurtenissen
hebben - in tegenstelling bijvoorbeeld met wat de bedoeling is van de Karelromans
- geen betrekking op enige historische of geografische werkelijkheid. De figuur van
koning Artur maakt de indruk uit een ver verleden te stammen; leven en bedrijf aan
zijn hof lijken een weerspiegeling van de hoofse, ridderlijke maatschappijvorm van
de twaalfde

1
2

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, 160.
Het volgende berust mede op E. Auerbach, Mimesis, Bern, 1946, 123-40, en Erich Köhler,
Ideal und Wirklichkeit in der höfischen Epik, 1956; vgl. ook K.O. Brogsitter, Artusepik, 47
vlg.
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eeuw. Bij nader inzien echter blijkt deze wereld voorgesteld te zijn in sterk
geïdealiseerde en geabstraheerde vorm. Deze vorm geeft veeleer een droomwereld,
een ideale verbeelding van een gewénste, níeuwe levensvorm.
Een roman als onze Walewein, om een sprekend voorbeeld te noemen, speelt zich
af in een door de fantasie opgeroepen wereld. Men treft, spaarzaam, ‘realistische’
verwijzingen aan naar plaatsen en streken; deze verwijzingen bezitten weinig of geen
kracht van bewijs in geografisch opzicht. Als koning Assentijn en Isabele geacht
worden ‘verre in gont Endi’ of ‘inden casteel van Endi’ (resp. vs. 3457, 4930) te
leven, betekent dit niet, dat men Waleweins tocht op een kaart naar b.v. Indië (als
Endi dat zou betekenen1) zou kunnen uitstippelen; vermeldingen als deze gelden niet
als zakelijke mededelingen; zij zijn om met Kant te spreken, geen logische ideeën,
maar esthetische: zij roepen door hun naam, de klanken ervan, de suggestie op van
een verre resp. hogere wereld. - Koning Arturs hof wordt voorgesteld te verblijven
in Wales; de koning en (of) zijn ridders kunnen intussen plotseling in Bretagne of in
Nantes zijn zónder dat over de tussenliggende zee of van enige overtocht gesproken
wordt2.
Wat voor de geografie geldt, geldt ook voor de bewoners van deze wereld: zij
treden op als vertegenwoordigers van een bepaalde stand, en dan eigenlijk alleen
nog maar met de kenmerkende eigenaardigheden van die stand. En doorgaans treden
zij alléén op: burgers en heel de burgerlijke wereld met steden en dorpen bestaat in
dit verbeeldingsrijk niet; uit de niet-ridderlijke wereld treedt alleen nogal vaak de
dwerg naar voren, doorgaans als incarnatie van het kwaad of het kwade.
Overziet men de activiteiten van de hoofdpersonen uit deze romans, dan blijken
deze overwegend te bestaan uit wapenfeiten, die op hun beurt als zodanig ook weer
los staan van elke realistische mogelijkheid. Deze wapenfeiten worden veelal gesteld
in verband met de liefde, die ertoe aandrijft. Een dichter als Chrétien vertelt daarover
sierlijk en elegant; hij beschikt over een verfijnde psychologische kennis van

1

2

E.R. Curtius, Europäische Literatur4, 169, spreekt over een ‘Indientopik’: in Indië bekend
zijn, gold voor de hoogste roem; het is het verstverwijderde deel van de aarde; zijn
heerschappij over Indië uitbreiden betekent een maximum aan macht.
Voor wat het landschap bij Chrétien de Troyes betreft, zie M. Gsteiger, Die
Landschaftsschilderungen in den Romanen Chrestiens de Troyes. Literarische Tradition und
künstlerische Gestaltung, Bern, z.j. [1957].
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zaken. Achter deze activiteiten en de beweegreden ertoe gaat, zeker bij Chrétien, een
diepere problematiek schuil: de problematiek van de waarden in de nieuwe wereld,
de spanning tussen ideaal en werkelijkheid, die gemakkelijk tot een crisis kan leiden:
de helden van Chrétien zijn op zoek naar hun plaats in de wereld, hun taak daarin,
in de naar een bepaald zedelijk ideaal strevende maatschappij die zich aan het vormen
is, en waarin zich uit het individu de persoonlijkheid moet formeren.
Dit alles dus vindt men terug in de Walewein, een oorspronkelijk Nederlands werk,
en een werk van bijzondere kwaliteit. De Walewein van Penninc en Vostaert dateert
uit het begin van de dertiende eeuw (circa 1210). Penninc schreef het grootste eerste
gedeelte (ongeveer tot vers 7840), Vostaert voltooide het werk met, zoals hij zelf
zegt ‘omtrent drie ende dertich hondert verse’1. Koning Artur, aldus het relaas, zit
op zekere dag met zijn ridders aan tafel, als plotseling een geheimzinnig en kostbaar
schaakbord door het venster naar binnen komt zweven en neerdaalt op de grond.
Kort daarop verdwijnt het weer; de koning spreekt de wens uit het te bezitten. ‘Der
avonturen vader’, Walewein, gaat erop uit om het schaakbord te bemachtigen. Het
blijkt in het bezit te zijn van koning Wonder, de vorst die heerst over het rijk van het
‘wonder’, het buiten-gewone. Het meest wonderlijke vindt Walewein, dat in het rijk
van koning Wonder de vrouwen gescheiden leven van de ridders. De koning wil
Walewein het schaakbord wel afstaan, mits Walewein voor hem het zwaard met de
twee ringen bemachtigt, dat in het bezit is van koning Amoraen. Dit zwaard doodt
alles wat in zijn weg komt, alleen niet degene die is uitverkoren het te dragen.
Walewein ontvangt het zwaard van koning Amoraen, maar moet als contraprestatie
voor de koning de schone jonkvrouw Ysabele uit het kasteel van koning Assentijn
in Indië gaan halen. Indrukwekkende moeilijkheden ten spijt, slaagt Walewein in
zijn diverse opdrachten en keert tenslotte met schaakbord en Ysabele (koning
Amoraen, voor wie hij Ysabele moest ‘veroveren’, is intussen ‘gelukkig’ gestorven!)
naar Arturs hof terug. Sommigen zeggen dat Walewein Ysabele trouwde, maar ik,

1

Uitgaven: De jeeste van Walewein en het schaakbord van Penninc en Pieter Vostaert,
Artur-epos uit het begin van de 13e eeuw, uitg. door G.A. van Es, Zwolle, 1957, 2 dln. Oudere
uitgaaf: Roman van Walewein, uitg. W.J.A. Jonckbloet, Leiden, 1846-49. Over de Walewein,
A.M.E. Draak, Onderzoekingen over den roman van Walewein, Haarlem, 1936. Verdere
literatuuropgave bij G.A. van Es, a.w., p. 464-5; daaraan toe te voegen W.A.F. Janssen, Leuv.
Bijdr., 1952, 103 vlg.
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aldus de dichter, geloof er niets van. Ik wil het echter ook niet tegenspreken, want
het zou waar kunnen zijn.
Op dit stramien hebben de dichters deze aan avonturen en wonderlijke
gebeurtenissen overrijke roman gebouwd. Een deel van hun zeer talrijke motieven
ontleenden zij aan christelijke gebruiken en opvattingen; een ander wijst op
bekendheid met oosterse en (of) Keltische zaken, met name de voorkeur voor het
wonderbaarlijke en alles wat prachtig is; er is een weelderige uitstalling van
kostbaarheden en sprookjesachtige schoonheden; weer een ander deel is typisch voor
de hoofse roman: het gedrag van Walewein, de verhouding der burchtheren ten
opzichte van elkaar, de gulle gastvrijheid, de hoofse gesprekken. Een groot aantal
motieven, volgens sommigen1 het stramien-zelf, is ontleend aan een veel verbreid
sprookje2.
De gedachte die aan het werk ten grondslag ligt is de volgende: de held bereikt,
ondanks ontzaglijke moeilijkheden, zijn hoge doel, dank zij zijn moed, zijn hoofsheid
en zijn christelijke levensopvatting, dank zij vooral de inspirerende liefde, - krachtens
de eigenschappen dus, die de hoofse ridder kenmerken. Zo gesteld, is de
grondgedachte nog zeer

1
2

Met name dr. A.M.E. Draak in het in de vorige noot genoemde werk.
Dit sprookje kwam ongeveer op het volgende neer: iets zeer moois (een bijzondere vogel in
de meeste versies) is bij een vorstelijke verblijfplaats gezien; de vorst wenst het te bezitten.
Drie zoons trekken uit; twee schieten al spoedig te kort; de derde wordt geholpen door een
vos die een betoverd mens is. De zoon slaagt niet, omdat hij zich niet houdt aan de
aanwijzingen van de vos; hij krijgt een nieuwe taak: het halen van een wonderzwaard. Ook
hierin slaagt hij niet; dan moet hij een prinses gaan halen. Dit lukt. Op de terugweg worden
de eigenaar van het zwaard en die van het moois bedrogen, zodat de held én prinses én
schatten behoudt. Voor hij thuis komt, wordt hij aangevallen door de teleurgestelde broers,
maar de vos redt hem, en de betoverde mens krijgt dan zijn menselijke gedaante terug. De
held trouwt de prinses en erft het rijk. - Over dit sprookje uiteraard A. Draak, Onderzoekingen,
passim. Over sprookjes in het algemeen Stith Thompson, The types of the folk-tale, a
classification and bibliography, opnieuw uitgegeven met typenregisters van Antti Aarnes,
Helsinki, 1928, en [Jakob und Wilhelm] Grimm, Anmerkungen zu den Kinderund
Hausmärchen. Neu bearb. von Johannes Bolte und Georg Polivka etc., Leipzig, 1913-23,
vijf delen.
De moeilijkheden die Walewein in de naar hem genoemde roman te overwinnen heeft, komen
in veel opzichten met die uit het sprookje overeen; zij zijn echter in de ridderlijke sfeer
geheven; zo is bijvoorbeeld de hulp van de vos bij het overwinnen der moeilijkheden ingekort:
een held als Walewein, oordeelde men klaarblijkelijk, mag niet in dié mate afhankelijk zijn;
het is veeleer zijn persoonlijke moed die hem zijn doeleinden doet bereiken. Alleen waar
menselijke krachten te kort schieten, wordt hij door de vos geholpen.
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algemeen geformuleerd. J. Van Mierlo ziet een dieper symbolische strekking in het
geheel: ‘De oproep van de Liefde, die Walewein uitnoodigt, die hem strijden doet
tegen de booze machten, de draken, tot hij gezuiverd wordt in de rivier en vernieuwd
bij koning Wonder. Het rijk van Wonder gaat voor hem open. De ontwakende liefde
drijft hem tot hooge, edelmoedige daden; de fiere mannenkracht verheft zich in hem,
als zijn zuivere ridderdeugd het zwaard met de twee ringen bedwingt. Het liefdesideaal
verduidelijkt zich in Ysabele, die in haar wondertuin, met den levensboom en de
levensbron den ridder aantrekt. De legerbenden aan den ingang van het kasteel Endi,
de liefde-koning Assentijn, door wien hij moet overwonnen worden om te overwinnen,
zijn de laatste tegenstanders die hij moet verslaan om dit ideaal te bereiken. Nog
moet zijn liefde gelouterd, als een kostbare schat verdedigd worden door nieuwe
daden, nieuwen strijd, zelfs met zijn vrienden, tot zij eindelijk over allen nijd en alle
laagheid zegeviert’1.
Wie de interpretatie kent die R. Bezzola aan Erec et Enide van Chrétien de Troyes
gaf, mag de uitleg van Van Mierlo niet zonder meer als ‘hineininterpretieren’ afwijzen.
Merkwaardig genoeg is het boek vanuit dit gezichtspunt nog maar sporadisch
benaderd2.
Op kunstzinnige wijze hebben de auteurs hun stof met haar talrijke motieven,
episodes en scènes bewerkt. Opmerkelijk is de wijze waarop de bij-episoden tussen
de doorgaande lijn van het hoofdverhaal vervlochten zijn: ze zijn telkens ingevoegd
nadat door het hoofdverhaal de tocht naar het einddoel een eindweegs verder is
gebracht en zijn op zichzelf beschouwd - evenals dit het geval is met de terugbuigende
lijn van het hoofdverhaal - min of meer als spiegelbeeld van elkaar geconstrueerd3.
Door heel de werkwijze van de auteurs (vooral echter van Penninc) ontstond een
voortreffelijk beeld van het hoofse ridderleven; de sfeer van het wonderbare en
fantastische wisten Penninc en Vostaert uitmuntend te suggereren; levendig tekenden
zij de verhouding der personen tot elkaar, hun ontmoetingen, hun strijd in duidelijk
plastische beelden met sterk uitgesproken zin voor humor waar dit paste;

1
2

3

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, p. 164-5.
Het is overigens nuttig zich de woorden van Erich Auerbach, Mimesis, Bern, 1946, p. 128
te herinneren: ‘... ihre (nl. van de hoofse romans) moralische oder symbolische Bedeutung
ist nur selten mit einiger Sicherheit zu ermitteln’.
Min of meer, want ten dele klopt de parallellie niet. Vgl. hierover P. Minderaa, De compositie
van de Walewein, in: Opstellen en voordrachten uit mijn hoogleraarstijd, Zwolle, 1964, p.
13-25.
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de hoofsheid (dat wil zeggen: hoffelijkheid) van Walewein krijgt nadrukkelijk reliëf;
het geheel varieerden zij met enkele fraaie natuurtafereeltjes. En dit alles gedragen
op de gang van het epische verhaal, op de levende ritmische stroom van één grote,
allesbeheersende gedachte. Ook uit de volle, rijke, vaak zeer welluidende taal, uit
het stevige ritme, uit de sierlijke beeldspraak, spreekt het scheppende vermogen van
de auteurs van dit vooral in zijn eerste, grootste helft gave hoofse verhaal. Immers,
er zijn duidelijke verschillen1 in taal, stijl, zins- en versbouw, beschrijvingstrant en
dialogisering tussen de beide delen, op grond waarvan men Penninc onmiskenbaar
de beste dichter moet achten met een meer uitgesproken belangstelling juist voor de
‘hoofse’ omgangsvormen. De belangstelling van Vostaert, een ‘losser’ verteller, gaat
duidelijk uit naar de gevechten.
De Walewein is - dit staat nu menselijkerwijs gesproken wel vast - een
oorspronkelijk Nederlands werk2. Dat de beide auteurs aan diverse bronnen,
mondelinge zowel als schriftelijke, ontleenden, werd hiervoor al aangegeven; aan
welke precies en in welke verhouding is (nog) niet uit te maken of aan te duiden.
Maar de bewerking van de gegevens, met name voor wat betreft het deel van Penninc,
vertoont de greep van een zelfstandig en groot episch kunstenaar, die niet alleen over
compositorisch vermogen beschikte, maar ook over een weelderige verbeelding en
suggestief verhaaltalent.
J. van Mierlo dateerde het verhaal eind twaalfde eeuw, het deel van Penninc uit
de jaren 1175-1190, dat van de andere Westvlaming op omstreeks 1200, op zijn laatst
1210 tot 12203.
Hij voert hiervoor argumenten aan uit de vorm en de inhoud. De aard van de
rijmen, het kloeke, vast op de vier heffingen gebouwde vers zonder langere dalingen4,
het groot aantal oude, althans in de dertiende eeuw verouderde woorden, het beperkt
aantal leenwoorden bij Penninc (in het gedeelte van Vostaert treedt een aanzienlijk
groter aantal Franse ontleningen op, wat op een jongere periode wijst), de herhalingen
in vaak ongeveer dezelfde bewoordingen, dit alles wijst

1
2
3
4

Uitvoeriger behandeld door G.A. van Es, a.w., p. 346-73. Op pp. 372-3 een scherpe
karakteristiek van het onderscheid tussen de beide vertellers.
Uitvoeriger hierover A.M.E. Draak, a.w., en de uitgave van G.A. van Es, p. 373.
J. van Mierlo, Ter datering van den roman van Walewein, VMA, 1953, p. 711-37.
Althans bij Penninc; het vers van Vostaert is minder strak, het is losser en vertoont een
neiging om de dalingen aan te vullen.
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naar de periode van onze oudste hoofse epiek. Deze conclusie wordt versterkt door
eigenaardigheden van de inhoud: in de Walewein is nog niets te bespeuren van het
zoeken naar de Graal door de Ridders van de Tafelronde; Penninc heeft, zoals blijkt
uit de namen van beroemde schoonheden die hij wel en van die hij niet noemt,
kennelijk geen romantische literatuur meer gekend van na ongeveer 1180-90.
Van Es acht het, na toetsing van alle gegevens, het meest waarschijnlijk, dat
Penninc zijn deel ontworpen en voor de helft geschreven heeft kort na 1200, en dat
Vostaert het werk voltooide niet lang daarna, mogelijk na 1214. Dit alles, tenzij men
aannemelijk zou maken, dat Penninc buiten bepaalde Franse bronnen om ontleende
aan oudere schriftelijke verhalen of mondelinge overlevering, een mogelijkheid die
Van Es graag openlaat1.

Moriaen
Jonger dan de Walewein, maar waarschijnlijk ook uit de dertiende eeuw2, dateert
men de door een Westvlaming geschreven roman Moriaen3, een hoogstwaarschijnlijk
eveneens oorspronkelijk Nederlands werk. Het is ons overgeleverd in de z.g.
Lancelotcompilatie, het Haagse handschrift uit de veertiende eeuw; de oorspronkelijke
dertiende-eeuwse tekst is ons dus niet bekend4.
Walewein en Lancelot - aldus het verhaal in Moriaen in het Haagse handschrift zijn op zoek naar Perchevael, die is heengegaan om de graal te zoeken. Na negen
dagen zwerven ontmoeten zij een zwarte ridder, die hun een tweegevecht opdringt.
Het gevecht tussen Lancelot en de zwarte ridder blijft onbeslist. Walewein houdt
zich ridderlijk buiten de strijd, een gedragslijn die, om de zedelijke meerderheid
welke

1
2
3

4

G.A. van Es, a.w., 385-400.
G.A. van Es, uitg. Walewein, 395-6, heeft er ‘vrede’ mee, dat de Moriaen gesitueerd wordt
‘omtrent het midden van de 13e eeuw, eventueel nog wat vroeger’.
Moriaen, uitg. J. te Winkel, Groningen, 1878 (niet 1879 dus, zoals Te Winkelzelf in zijn
Ontw. I aangeeft). Bekorte uitgave door A. Bellemans (Klassieke Galerij: Dat scone bediet
van Moriane), Antwerpen, 1942. Over de Moriaen A.M.E. Draak, Onderzoekingen over de
roman van Walewein, Haarlem, 1936, waarin zij op p. 183-97 aantoont, dat de Moriaen
jonger is dan de Walewein. Over het werk verder het oudere opstel van J. Koopmans,
Middelnederlandse romans, Leiden, 1920.
Wel bestaan er enkele kleine fragmentjes van een dertiende-eeuwse tekst, die (slordig)
gepubliceerd zijn in Appeltjes van het Meetjesland, 1952; M. Gysseling bereidt een nieuwe
publikatie voor.
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eruit spreekt, grote indruk maakt op de zwarte ridder. Deze deelt nu mede, dat hij
Moriaen heet en is uitgetrokken om zijn vader Acglovael1 te zoeken, die zijn moeder
schandelijk heeft verlaten. Gezamenlijk trekken zij nu op naar hun diverse doeleinden,
die uiteindelijk bereikt worden.
Twee verhaalstrengen zijn in dit verhaal met elkaar vervlochten: de tocht van
Walewein en Lancelot, op zoek naar Perchevael (die zelf op zoek was naar de graal),
en de tocht van Moriaen die op zoek is naar zijn vader. Door het tweede verhaal te
integreren in het eerste, kon de auteur de ridders gezamenlijk beide ‘opdrachten’ tot
een goed einde doen brengen.
Vóór het echter zover is, komt van de vrouw van koning Artur de opdracht Artur
en zijn land te redden, die tijdens de afwezigheid van deze voorname ridders zijn
aangevallen. Pas als dit gebeurd is, gaan Moriaen, Acglovael, Perchevael, Lancelot
en Walewein naar de woonplaats van Moriaens moeder. Ook daar worden degenen
die het land bezet hielden verslagen: de bruiloft tussen Acglovael en Moriaens moeder
wordt met luister gevierd.
H. Paardekooper-van Buuren heeft erop gewezen2 dat in de gedachtengang van
de schrijver de bevrijding en het eerherstel van Moriaens moeder pas mogelijk zijn
als men zich eerst voor de (Artur-)geméenschap heeft ingezet en deze weer geordend
is; eerst dan komt de regeling van meer persoonlijke zaken aan de orde.
En zo, meent zij, treedt in verschillende facetten van de Moriaen ditzelfde principe
op (tot in de getalverhoudingen van de aantallen versregels), te weten dat er een
telkens terugkerende regelmatige verhouding zou bestaan tussen het kleine en het
grote, micro- en macrokosmos, respectievelijk gelijkmatigheidsverhoudingen waar
dit om andere redenen pas geeft.
De Moriaen verdient om verschillende redenen de belangstelling die hem de laatste
tijd ten deel valt. Om zijn geheel, ook om curieuze mo-

1

2

Hoogstwaarschijnlijk heeft, naar Te Winkel heeft uiteengezet, de compilator van het Haagse
Lancelot-handschrift de naam Perchevael, die in de oorspronkelijke roman moet hebben
gestaan, vervangen door die van Acglovael; hij zal dit gedaan hebben omdat volgens de
Lancelot Perchevael ongehuwd bleef (in verband met de graal). Acglovael huwt namelijk
later. Hierover Te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 291, vooral zijn uitgave van de Moriaen,
22-8.
In een nog te publiceren studie Struktuur en zin van de Moriaen. Over Betrekkingen tussen
de Mnl. Moriaen en de Parzival van Wolfram von Eschenbach, zie H. Paardekoopervan
Buuren, NiTlg 62 (1969), 345-67.
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tieven die er in voorkomen. Zo de episode van het geschonden gastrecht (de verzen
1213-2354)1, zo het Tristan-motief2: Lancelot doodt een monster dat het land verwoest.
Als hij het gedood heeft, wordt Lancelot op zijn beurt neergestoken door een schurk,
die de rechtervoorpoot van het monster afsnijdt en wil meenemen om aan te tonen
dat hij het monster versloeg. Walewein ‘herstelt’ echter de goede orde. Het verloop
van zaken is identiek aan de geschiedenis van Lancelot en het hert met de witte voet3,
waarover verderop.
De taal van dit werk maakt de indruk vrij oud te zijn; ook verschillende motieven
en de uitwerking van de gegevens doen ‘primitief’ aan. Dit niet als waardeoordeel
bedoeld: opzet, compositie, uitbeelding en expressieve kracht demonstreren een knap
auteur.

Die Wrake van Ragisel
Bewaard bleven uitvoerige fragmenten, waarschijnlijk uit de dertiende eeuw, van
Die Wrake van Ragisel. Op gelukkige wijze is de laatste jaren deze tekst opnieuw
onder de aandacht gebracht4. Uitgangspunt van deze Middelnederlandse tekst is de
Oudfranse Vengeance Raguidel, die, waarschijnlijk begin dertiende eeuw, mogelijk
door Raoul de Houdenc geschreven werd. Het verhaal handelt over de vermoorde
Raguidel, die gewroken moet worden. Dit gebeurt ook, en wel door Gauvain (in de
Nederlandse tekst Walewein). Met betrekking tot de compositie van het verhaal staan
twee opvattingen tegenover elkaar. De eerste, gehuldigd door W.P. Gerritsen, stelt,
dat binnen het relaas over Gauvains wraakneming, het relaas over de hoofdhandeling
dus, twee episoden zijn ingebouwd. Om deze opbouw van het geheel rekent men
dan deze roman tot de zogenaamde episodische romans5, dat wil

1

2
3
4

5

Die merkwaardig genoeg door Bellemans in zijn uitgave werden weggelaten; de passage
over het geschonden gastrecht werd door de auteur van de Moriaen letterlijk uit de Walewein
overgenomen.
Voor wat de Tristan-zelf betreft en een Middelnederlandse vertaling ervan, zie hier p. 145.
Vgl. de uitgave van Het hert met de witte voet door M. Draak, Zwolle, 31964, 23.
Door de dissertatie van W.P. Gerritsen, Die Wrake van Ragisel, Assen, 1963, twee delen;
aangezien de nummering van de bladzijden van deze beide delen doorloopt, is het niet nodig
naar het deel te verwijzen; de meeste aanhalingen en verwijzingen hebben intussen betrekking
op het eerste deel.
De naam is afkomstig van Gaston Paris in zijn Hist. Litt. XXX, 18; aangehaald Gerritsen,
Ragisel, 30.
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zeggen romans waarin episoden voorkomen, waarvan de handeling geen direct
verband houdt met de intrige van de hoofdhandeling. Wel kunnen deze episoden en dat is het geval in de Vengeance - met de hoofdhandeling verbonden zijn. W.P.
Gerritsen acht de uitvoering van deze verbinding niet in alle opzichten bevredigend1.
Daar staat naast de opvatting, voorgestaan door N. de Paepe, volgens wie de Franse
Vengeance als éénheid gedacht is. Vanuit zijn duidelijke opzet wilde de schrijver,
aldus deze opvatting, aan de hand van enkele gevallen een sen - om de term van
Chrétien de Troyes te gebruiken - demonstreren, te weten: ‘de zin, het waarom en
het hoe van de eenheid in de liefde’, zoals de schrijver die zag. Niet zozeer in Gauvain
als wel aan hem wordt in verschillende fasen (avonturen) de eigen psychische situatie
met betrekking tot de liefde ontraadseld, wordt gedemonstreerd dat - in afwijking
van de unilateraal beleefde en gecultiveerde (provençaalse) liefde en de cultus van
het verlangen - slechts in een oprecht wederkerige liefde het menselijk geluk en het
eervolle gelegen is2.
De dichter van de (Fránse) Vengeance heeft zijn sen (: slechts in een wederkerige
liefde is het menselijk geluk en het eervolle gelegen) volgens De Paepe willen
demonstreren, négatief, in de episoden rond de Dame de Gautdestroit en Ydain3.
Gauvain gaat, in zijn rusteloze drang naar avontuur, aan de liefde van de Dame de
Gautdestroit voorbij; op grond daarvan gaat zij Gauvain haten. Ydain, die Gauvain
eerst listig inpalmt, laat hem daarna het slachtoffer worden van haar
onbetrouwbaarheid4.
1
2
3

4

Ragisel, 30 vlg.
N. de Paepe, Leuvense Bijdragen 54 (1965), 21-47 en 81-104.
Positief, maar dit levert geen problematiek op, door de demonstratie van de wederzijdse
liefde tussen Yder en Trevilonete, ‘die Gauvain zelf sanctioneert, nadat hij de tragiek van
de onbeantwoorde liefde heeft leren begrijpen.’
Voor wat deze laatste episode betreft, ziet De Paepe een curieus onderscheid tussen de Franse
tekst en de Middelnederlandse. In de Franse, aldus De Paepe, inspireert de auteur zich op
het feodale ‘homagium’, zij het, dat het Ydain (de vrouw) is, die het homagium verricht: het
is de vrouw die knielt, zij vouwt de handen; daarop omarmt hij haar; maar het is dan niet de
hulde-ontvangende (in dit geval: Gauvain) die kust ter bezegeling; dit doet Ydain; zíj is bezig
hem in te palmen.
In het feodale homagium is het de (ridder-)minnaar, de mán die knielt voor de dame, zijn
gevouwen handen in de hare legt, zijn hoofd buigt; dan heft zíj zijn hoofd op en kust zij hem,
daarmee hun verbondenheid bezegelend.
In de Néderlandse tekst omhelst Walewein haar, is hij het die haar kust; daarna drukt hij haar
tegen zich aan.
Ende dar die jonvrouwe haren arm
Om hem liet gaen wart hi al warm
Want et noptene van binnen
Dat irsten begin van harre minne.
De Nederlandse auteur verving de fataliteit van de ‘speelzieke en onberekenbare’ Ydain door
de fataliteit, de onontkoombaarheid van de liefde-zelf. - Aldus De Paepe, t.a.p. Men kan zich
afvragen, of een term als ‘fataliteit’ in deze beide gevallen niet te zwaar klinkt. - In de
gedachtengang van De Paepe grijpt de Middelnederlandse dichter over Chrétien de Troyes
en zijn volgelingen heen, terug naar de veel oudere idee (met betrekking tot de liefde) van
de Provençaalse troubadours. Die kennen de gedachte van de onoverwinnelijke macht van
de liefde, waar de trouvères niet, althans zeker niet in die mate, van wilden weten. De minne,
hoezeer door de trouvères erkend als dwingende macht, wordt door hen toch veel meer geacht
een akte van de wil te zijn, onder de controle van het intellect te staan. Aldus bij de dichter
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Hierboven werd gesteld dat de opvatting van N. de Paepe staat naast - niet:
tegenover - die van W.P. Gerritsen; zij behandelen - de lezer krijgt althans de indruk
- dezelfde aangelegenheid vanuit een ander gezichtspunt: Gerritsen sprak over
aspecten van verhaaltechniek, De Paepe over laat ons zeggen de innerlijke structuur,
de verhouding

van de Vengeance. Niét aldus echter bij de troubadours en bij onze Middelnederlandse
bewerker! Die heeft, wat in de Franse tekst bewuste toeleg van Ydain was - een ‘streek’,
noemt De Paepe het - vervangen door de werking van de liefde als autonome macht, waarbij
hij overigens, zoals Gerritsen heeft opgemerkt, realistischer te werk gaat in de beschrijving
van de liefdeshandelingen. - Is ook dit ‘teruggrijpen’ naar de opvattingen van de provençaalse
troubadours niet wat te zwaar aangezet (of, anders gezegd: het handhaven van de oudere
opvatting der troubadours, het nog niet geïnteresseerd zijn in die van de trouvères)? Heeft
de Middelnederlandse dichter niet zonder meer, ‘gewoon’, een liefdesgeschiedenis willen
vertellen, een geschiedenis waarbij het initiatief in handen ligt van een in dit opzicht ‘ervaren’
vrouw (Ydain)?
Bijzonder opmerkelijk zijn intussen in de Ragisel de termen ‘ontsinken’ en ‘invloien’, bekend uit de mystieke literatuur, niet uit de terminologie van de hoofse liefde. Zie Ragisel,
p. 136, p. 143.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

142
tussen de betekenis van de delen. De Paepe vult dan Gerritsen in zekere zin aan: de
roman zou technisch als episodisch te karakteriseren zijn, naar de ‘sen’ als
liefdesroman (dit laatste overigens met de elders aangehaalde restrictie van Auerbach:
‘ihre moralische oder symbolische Bedeutung (nl. die van de hoofse roman) ist nur
selten mit einiger Sicherheit zu ermitteln’.
De Franse auteur heeft zijn verhaal meteen al de nodige spanning weten te geven
door in medias res te beginnen1. Als koning Artur,

1

Volgens De Paepe doet hij dit zelfs voor twéé aspecten, nl. ook voor wat betreft de verhouding
tussen Gauvain en de Dame de Gautdestroit: als het verhaal begínt, hééft Gauvain haar liefde
al versmaad, op grond waarvan zij hem wil doden en zijn broer gevangen houdt. De Paepe,
t.a.p., p. 43.
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wachtend op een avontuur, een onbemand schip ziet naderen waarop zich, op een
schild uitgestrekt, het lijk van een ridder bevindt, is er ‘dus’ al heel wat gebeurd,
waarnaar de belangstelling wordt gaande gemaakt, èn gehouden. Wie is de dode
ridder? Wie is de moordenaar? Welke zijn de motieven? Het is de compositie van
diverse Maigret-romans. Gauvain gaat op weg: voor onderzoek en om wraak te
nemen. Hij slaagt, maar zonder dat het sprookjesachtige element, dat in de twaalfde
eeuw een grote rol speelde, op de vóórgrond treedt: de Vengeance is in veel opzichten
‘realistischer’. De auteur van de Vengeance is, in onderscheid van veel van zijn
soortgenoten, op talrijke plaatsen een knap verteller. Hij kan personen psychologisch
vaak bijzonder goed typeren, vooral als het gaat over niet-ideale personen, die hij
kennelijk met voorkeur observeert en beschrijft, af en toe - als vroeg-dertiende-eeuwer
- met aandacht voor het scabreuze.
Van deze Vengeance nu heeft een Middelnederlandse vertaling bestaan. De tekst
van deze vertaling is maar zeer ten dele overgeleverd1. Hij staat bekend als Die Wrake
van Ragisel, hoewel Jonckbloet aanvankelijk - met meer recht - van plan was het
werk de wraak over Ragisel te noemen2.
De Middelnederlandse auteur, die de Vengeance-tekst, misschien nog in de
dertiende eeuw, bewerkte, heeft zich stellig niet bepaald tot vertalen: er zijn
aanzienlijke verschillen tussen ‘origineel’ en ‘bewerking’. De bewerking is gedaan
door een vakman die het Middelnederlandse vers wist te ‘spannen’ en er doorgaans
in slaagt de kleine kunstgrepen waartoe het vertalen hem dwingt aan het oog van de
lezer te onttrekken. Hij is bovendien een man met eigen ideeën, die zich, zelfs waar
hij de oorspronkelijke auteur van vrij nabij volgt, de vrijheid voorbehoudt een eigen
stempel op zijn werk te drukken3. In andere gevallen wijkt hij zelfs niet onaanzienlijk
af met, naar W.P. Gerritsen meent, de bedoeling te intensiveren, de spanning van
bepaalde passages op te voeren4. Hij bereikt dit door gegevens te verplaatsen, door
verhaal-

1
2
3
4

De te Düsseldorf en Keulen gevonden fragmenten werden het laatst uitgegeven in W.P.
Gerritsen, Ragisel, 299-377.
Ragisel, 53.
Ragisel, 90.
N. De Paepe, t.a.p., p. 84-91, bestrijdt de mening van Gerritsen, althans voor wat betreft de
scène op het burchtplein; hij meent dat hier niet van intensivering gesproken mag worden,
maar dat de dichter de behoefte had mee te delen wat hij zelf beleefde bij het lezen van het
origineel, verder de behoefte deze mededeling zo duidelijk (vatbaar) mogelijk te vertellen.
Hij begaat daarbij zelfs verhaaltechnische vergissingen. Deze neiging zijn eigen beleving in
het verhaal te mengen, komt intussen vaker voor. (De lezer vraagt zich af, of het resultaat
van de door De Paepe bij de dichter gesignaleerde ‘behoefte’ niet tot gevolg heeft gehad:
intensivering. Het resultáát zou dan hetzelfde zijn, als wat prof. Gerritsen noemde.)
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technische onvolkomenheden uit het origineel te verbeteren, door de indirecte rede
om te zetten in de directe, vooral echter door uitbreidingen (de praktijk van de
amplificatio), met name wanneer het gaat om beschrijvingen.
Opvallend is de wijze waarop de Middelnederlandse bewerker de liefdesscenes
behandeld heeft. Hij breidde deze niet alleen uit, maar wijzigde ook niet onaanzienlijk.
Wij komen op de Wrake verderop terug: in het Haagse Lancelot-handschrift komt
de tekst namelijk opnieuw voor.

Lanceloet en het hert met de witte voet
Een curieus verhaal is dat over Lanceloet en het hert met de witte voet1, dat ons ook
alleen is overgeleverd via het Haagse Lancelot-handschrift. Het is o.a. hierom zo
merkwaardig, omdat het een variatie bevat van een beroemd onderdeel uit de
Tristanroman: het onderdeel waarin Tristan de draak doodt, en de tong van het
monster uitsnijdt met de bedoeling die tong als bewijsmateriaal te doen dienen; een
andere ridder steelt, als Tristan gewond neerligt, de tong en meldt zich daarmee aan
het hof bij Isolde. Later weet Tristan door middel van de tong het bedrog te
ontmaskeren2. Ons verhaal handelt niet over een draak, maar over een door leeuwen
bewaakt hert; de tong wordt de witte voet. De heldin van het verhaal, een jonge,
schone, rijke vorstin is alleen bereid haar hand te schenken aan de man die kans ziet
haar die voet van het witte hert te verschaffen. Als echter Lanceloet de held blijkt te
zijn, weet hij aldus te manipuleren dat een huwelijk uitgesteld wordt, - ad calendas
graecas. Een huwelijk is namelijk tégen de Artur-canon3, maar vóor al: hij bemint
Genovere.

1
2
3

Opnieuw uitgegeven door M. Draak, Zwolle, 31964.
Dit onderdeel van de Tristanroman is weer een literaire bewerking van het
Drakendoderssprookje. Zie hierover M. Draak, a.w., p. 16.
M. Draak, t.a.p., 22.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

145
R. Bezzola ziet in het witte hert, dat in verschillende verhalen optreedt, een duidelijk
symbolische verschijning: ‘dem weiszen Tier ward ... die Sendung, einen Erwählten
dem höchsten Erdenglück zuzuführen, das sich in der Liebe einer Frau von
übernatürlicher Schönheit (ursprünglich sogar eines übernatürlichen Wesens)
darstellte; sie entrückte den Helden in eine Welt, wo weder Tod noch Alter regierte’1.
Op grond van interne gegevens - met name een onevenredig lange beschrijving
van het bed waarin Lancelot rust na het gevecht met de bedrieglijke ridder concludeert M. Draak tot een aan de ons bekende tekst voorafgaande uitvoeriger
tekst, waarop ook de Franse Tyolet zou teruggaan. Deze oorspronkelijke tekst
(mogelijk een Nederlandse tekst) zou dateren van ongeveer 1200; in elk geval dateert
de voorganger van de in het Haagse handschrift voorkomende tekst van het binnen
de sfeer van de Arturromans gesitueerde Tristan-verhaal van vóór 12912.

De Tristanfragmenten
Bijzonder belangrijk zijn de zg. Nederfrankische Tristan-fragmenten3. Het betreft
een fragment van 158 versregels, dat in het midden van de dertiende eeuw geschreven
werd. Het is bewerkt naar een Franse Roman de Tristan van Thomas uit de twaalfde
eeuw in een markant drieheffingenvers, dat nadere letterkundige bestudering verdient.
De taal lijkt aanzienlijk ouder dan de dertiende eeuw. De uitgevers verschillen van
mening over de streek waar het werk geschreven werd: noordelijker dan het gebied
van de Trierse Floyris, in de Betuwe, of in een gebied oostelijk van de Maas, oostelijk
van Nijmegen?

Graal- en Lancelotromans
Chrétien de Troyes' Le conte du Graal, wel het oudste graalgedicht, heet ook wel
Perceval, dit laatste dan op grond van het feit dat in dit

1
2
3

R. Bezzola, Liebe, p. 93 en 132.
Voor dit alles M. Draak in de inleiding op het aangehaalde werk; daar ook voor de verhouding
tot Tyolet, dat dus geen direct voorbeeld is van ons verhaal (of omgekeerd).
Uitgegeven en van commentaar voorzien door G. de Smet en M. Gysseling, Die
niederfränkischen Tristan-Bruchstücke, Studia Germanica Gandensia IX (1967), 197-234.
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werk van Chrétien Parcival als énige graalwinnaar voorkomt. Het werd vervolgd en
voortgezet door verschillende dichters die hun stof uit Britse overlevering en hun
fantasie putten.
Dit werk van Chrétien nu en waarschijnlijk een deel van de vervolgen, werd bij
ons in verzen vertaald; er bleef echter maar een klein gedeelte van bewaard: vier
fragmenten, samen 1085 versregels1. Uitvoeriger delen ervan treft men aan in de
interpolatie en verkortende bewerking, die in de volgende eeuw in het Haagse
Lancelot-handschrift voorkomt2.
In het Donaueschingse handschrift van Wolfram von Eschenbachs Parzival is
geïnterpoleerd een zeer uitvoerige Hoogduitse bewerking van Chrétiens roman en
vervolgen; deze bewerking is mogelijk uit het Diets vertaald. Een andere, òf dezelfde
vertaling waarvan zo juist sprake was3?
Iets nauwkeuriger kan de datum worden vastgesteld van een Middelnederlandse
vertaling (bewerking) van de Lancelot en prose: begin dertiende eeuw. Van de Franse
Lancelot en prose werden namelijk Duitse prozabewerkingen overgeleverd4, die
aantonen, dat er een Duitse prozaroman in het begin van de dertiende eeuw heeft
bestaan; zij demonstreren echter tevens, naar de Finse geleerde P. Tilvis waarschijnlijk
heeft gemaakt, dat zij teruggaan op een Middelnéderlandse tekst (er werd dus niet
rechtstreeks uit het Frans bewerkt5). Deze (ons overigens niet overgeleverde)
Middelnederlandse tekst zou dan tot het oudste Middelnederlandse proza behoren.
Wij bezítten twee Middelnederlandse fragmenten, die in prozatekst een
Lancelotbewerking bevatten, de zg. Rotterdamse fragmenten6. Zij zouden

1
2
3
4

5

6

Uitgebreide bibliografie Te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 285, noot 3; daar ook de plaatsen
waar deze fragmenten gepubliceerd werden.
Zie hier p. 229.
Vgl. Te Winkel, Ontw. I, 285, noot 3.
Een volledig handschrift (Heidelberg) uit ca. 1430, dat teruggaat op een oudere,
dertiende-eeuwse Duitse vertaling van de Lancelot en Prose; vooral echter het zg. Amorbachse
fragment (Oostmiddelfrankisch) uit de dertiende eeuw.
P. Tilvis, Neuphilologische Mitteilungen LII (1951), no. 7-8; dez., Prosa-Lancelot-Studien,
2 dln., Helsinki, 1957; K.O. Brogsitter, Artusepik, 1965, 114-5; J. van Mierlo, Een verloren
mnl. prozaroman uit de eerste helft der dertiende eeuw, VMA, april 1952, 316-22.
Vgl. J. van Mierlo, Een verloren Middelnederlandse prozaroman uit de eerste helft der
dertiende eeuw, VMA, 1952, 313-335; de perkamentbladen van ca. 1340 werden uitgegeven
door J. Notermans en W. de Vreese, TTL, 1931, 221 vlg. Het dateert dus uit de veertiende
eeuw, maar de oorspronkelijke tekst waarnaar het vervaardigd werd, is mogelijk al
dertiende-eeuws: vgl. M. Draak, De mnl. vertalingen van de proza-Lancelot, Med. Kon. Ned.
Acad. van Wetensch., 1954, 193-242.
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op dezelfde tekst kunnen teruggaan als waarop een der Duitse teksten teruggaat1. De
fragmenten zijn mogelijk nog uit de dertiende eeuw.
Eenzelfde gedachtengang geldt - om even iets in de geschiedenis vooruit te lopen
- voor de tekst in het later te bespreken Haagse handschrift. Prof. Draak heeft de
mogelijkheid geopperd, dat de tekst uit het Haagse handschrift en die uit het
Rotterdamse zouden kunnen teruggaan op één oudere middelnederlandse
prozavertaling uit circa 12502.
Verder bestaat nog een belangrijk Keuls prozahandschrift, dat een aparte plaats
inneemt naast de andere Duitse Lancelot-bewerkingen, en dat berust op een Vlaamse
‘Vorlage’3. Het staat niet vast welke data aan ‘Vorlage’ en handschrift verbonden
moeten worden.
Verderop komt nog ter sprake het dichtwerk Lantsloot van der Haghedochte dat
circa 1300 geschreven werd.
Dat wil dus, alles bij elkaar, zeggen, dat de volgende vijf middelnederlandse
vertalingen van de Lancelot en prose te verifiëren vallen:
a. de middelnederlandse ‘Vorlage’ van Heidelberg-Amorbach (begin dertiende eeuw),
b. de twee Rotterdamse fragmenten (dertiende eeuw),
c. het Keulse handschrift,
d. Lantsloot van der Haghedochte (circa 1300),
e. het Haagse hs. (ten dele waarsch. naar een tekst van circa 1250).
Daarbij dan op te tellen de bewerking in verzen van Chrétien de Troyes en de
(mogelijk afzonderlijke) Nederlandse Vorlage van het Donaueschingse handschrift.
Een overvloedige oogst bewijst dat de Lancelotgeschiedenis ook onze dertiendeen veertiende-eeuwers sterk geboeid heeft4.

Jacob van Maerlants Arturromans
Uit de tweede helft van de dertiende eeuw dateren o.a. de bewerkingen van
Arturromans die Jacob van Maerlant vervaardigde.
Waarschijnlijk het eerste de Torec5, bewerkt naar het Frans. Het

1
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4
5

Een der Duitse teksten, nl. die uit Heidelberg; zie hierboven; vgl. K.O. Brogsitter, Artusepik,
115.
Zie M. Draak, De mnl. vertalingen, 11-12.
M. Draak, De mnl. vertalingen, 19-26; K.O. Brogsitter, 114.
Over een onbekend Praags Perchevael fragment zie M. Draak, NiTlg 62 (1969), 175-6.
Uitg. door J. te Winkel als J. van Maerlant's Roman van Torec, Leiden, 1875; zie ook dez.
Ontw. I, 307-13. Een verkorte uitgave gaf A. Th. W. Bellemans in Klassieke Galerij,
Antwerpen, 1948.
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verhaal handelt over de opsporing van een kostbare diadeem. Uit het verhaal spreken
ook duidelijk Britse invloeden. Het werk is echter alleen bewaard in de bewerking
door, misschien, Lodewijk van Velthem voor de Haagse Lancelotcompilatie.
Naar de Estoire del Saint Graal1, de prozabewerking van De Borons
graalgeschiedenis, bewerkte hij de Historie van den Grale. Het is een van de oudste
graalromans die wij in onze literatuur bezitten; het werk dateert van ongeveer 12612.
De Graal is hier ‘eenen nap daer Jezus die eerste misse in zanc’. Josef van Arimathea,
die de schaal ontving van Pilatus, gaf deze later in bewaring aan zijn zwager Bron.
Wat er daarna met de schaal gebeurde, vertellen De Boron noch Van Maerlant.
Beiden, - Van Maerlant in Merlijns boeck, - handelen verder namelijk over de
wonderlijke Merlijn, de figuur die door de duivelen uitgedacht werd om het mensdom,
dat sinds de stichting van de katholieke kerk voor de hel verloren dreigt te gaan, in
het verderf te storten: door incubatie verwekt een der duivelen bij een maagd een
zoon. De als tegenhanger van Christus bedoelde Merlijn voldoet echter niet aan de
verwachtingen. De vroomheid van zijn moeder brengt hem ertoe zijn buitengewone
gaven alleen ten bate van het mensdom aan te wenden. Hij voorspelt, dat in de strijd
tussen koning Vertegier en de wettige erfgenamen van zijn voorganger: Uter en
Pendragoen, de beide laatsten zullen overwinnen. Zulks gebeurt. Als Pendragoen
sneuvelt in de strijd tegen de Saksen, voegt Uter de naam van zijn broeder bij de
zijne. Merlijn staat dan Uter-Pendragoen met raad en daad bij: hij richt voor de koning
een tafelronde op, en is hem behulpzaam in zijn overspelige liefde voor Ygerne, bij
wie Uter Arthur verwekt. Na de dood van Ygernes man huwt Uter haar. Het gedicht
eindigt met de erkenning en kroning van Artur als koning3.

Ferguut
Bewerking naar een Frans origineel, maar om verschillende eigen-

1
2
3

Zie hier p. 130 noot.
De Historie van den Grale is, samen met het verderop te bespreken Merlijns boeck, uitgegeven
door J. van Vloten als Jacob van Maerlant's Merlijn, Leiden, 1880-82.
Over de prozaroman Merlijn, zie L. Debaene, Volksboeken, 121-4.
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schappen opmerkelijk is de ridderroman Ferguut1, het verhaal van de zoon van een
hereboer en een moeder in wier ‘geslachte noch menech goet riddere is’; als hij Arturs
ridders ziet voorbijtrekken, ontwaakt in hem het verlangen hen te volgen. In een
roestige wapenrusting trekt Ferguut naar Arturs hof, waar hem de spot van Keye
wacht. Hij zal echter, door het stellen van moedige daden, bewijzen de ridderslag
waardig te zijn. Op zijn avontuurlijke tocht komt hij op het kasteel van de schone
jonkvrouwe Galiene, die in liefde voor hem ontvlamt, maar wier liefdesbetuigingen
hij aanvankelijk niet begrijpt. Als hem later een licht opgaat met betrekking tot haar
opmerking, dat zij haar hart verloren heeft, zweert hij niet te zullen rusten voor hij
haar teruggevonden heeft. En daarmede is, als vanouds, de grondslag gelegd voor
de reeks wonderlijke avonturen, die tenslotte leidt tot de gelukkige vereniging van
het jonge paar.
De auteur heeft een groot aantal avonturen, gevechten en ontmoetingen, kortom
verhaalkundige episoden tot één geheel weten te vervlechten door deze episoden te
doen dienen ter vervulling van een drietal verlangens: het verlangen een echte ridder
te worden, het verlangen zich te wreken op de spotter Keye, en het verlangen naar
de liefde van Galiene2.
Strakker nog dan in de Walewein, zijn de avonturen in Ferguut gestructureerd. Zij
vormen namelijk3 duidelijk twee groepen die als het ware elkaars spiegelbeeld zijn.
In de eerste helft van Ferguuts groei naar de volwassenheid zijn het de avonturen
allereerst met de naen, de hertog en het lief, vervolgens die met een ridder die Ferguuts
paard als tol eist, daarna het avontuur met de struikrovers. Dan begint Ferguut als
het ware aan de ‘terugweg van zijn ellips’, en worden opgevoerd: de zeerovers,
daarna het gevecht met de man van de reuzin, waaruit het wonderpaard Pennevare
als beloning resulteert, en tenslotte weer de naen, de hertog en het lief. Ook de
onderdelen van elk der tweemaal drie ontmoetingen zijn tegenhangers van elkaar.
Het

1
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3

Ferguut, uitg. door A.C. Bouman, Zwolle, 1962; oudere uitgaven door E. Verwijs en J.
Verdam, Leiden, 1908; opnieuw bewerkt en uitg. door G.S. Overdiep, Leiden, z.j. [1925].
Oudere literatuur over Ferguut, J. Koopmans, Mnl. romans, Leiden, 1920; over de Franse
bron A.M.E. Draak, Neophilologus, 1934, 107 vlg.; dez. TNTL, 1934, 249 vlg.
Aldus W. Asselbergs, Nijmeegse colleges, Zwolle, 1967, 34-42.
Zoals H. Paardekooper-van Buuren heeft uiteengezet in NiTlg 57 (1964), p. 148-56.
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belangwekkende van deze strakke structuur is o.a. gelegen in het feit dat vanaf vers
2593 Ferguut afwijkt van de Franse Fergus1. Doordat wij de oorspronkelijke Franse
tekst, waarop Ferguut en Fergus teruggaan niet kennen, is niets met zekerheid te
zeggen, maar kon de hypothese opgesteld worden2, dat de strakke structuur die onze
Ferguut doet afwijken van de Franse, bewuste toeleg van de Nederlandse bewerker
zou kunnen zijn.
Produkt uit de school van Chrétien de Troyes, is ook in deze roman de liefde de
grote kracht die de ontbolstering bewerkt van de schutterige, boerse, maar
edel-moedige knaap; hij ontwikkelt zich tot de volmaakt hoofse ridder die grote
daden vermag te stellen, reuzen verslaat, jonkvrouwen redt uit de klauwen van hun
belagers, onrecht herstelt, kampioen is in grote toernooien, ‘ter swerter roken’ ‘hoeft
cleet ende horen’ en het door de reuzin Pantasale bewaakte ‘scilt van witten yvore’
(symbool van de hoofse liefde?3) bemachtigt en uiteindelijk Galiene waardig is. Maar
toch is in dit werk ook een heel ander element werkzaam. De sfeer van dit gedicht
is nl. niet die van de volmaakte, in alle opzichten hoofse ridderschap; Ferguut is een
bóerenzoon, hij is de bóer die ridder wordt. Er is een element van nuchterheid en
speels realisme, dat soms de neiging heeft ook de hoofsheid lichtelijk ironiserend te
behandelen. Ook de taal mist de hoge gedragenheid die de Walewein kenmerkt; de
schrijver schijnt er veeleer behagen in te scheppen zich soms drastisch, zelfs ruw en
plat uit te drukken: hij wil, ondanks het feit dat de hoofdpersoon echt een volmaakte
ridder wordt, met beide voeten op de aarde blijven staan. Zo is dit Vlaamse werk
over ridders getekend door de hand die in de sfeer van het werk-zelf de ondergang
van de ridderlijke idealen en hun levenssfeer aankondigt. (Mogelijk dertiende eeuw).

Oosterse romans
Belangrijk is ook de groep der hoofse liefdesromans waarvan de geschiedenis geacht
wordt zich af te spelen in het oosten. Heel de middeleeuwen door heeft het oosten
een grote invloed uitgeoefend op het

1
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A.M.E. Draak, The second part of the dutch Ferguut and its French sources, Neophilologus
19 (1934), p. 107-11.
H. Paardekooper-van Buuren, t.a.p., p. 155-6.
H. Paardekooper-van Buuren, t.a.p., 156.
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westen, invloed die uiteraard door de kruistochten werd versterkt. Het zijn vooral de
schitterende pracht en het geheimzinnig mysterieuze van Byzantium en Indië die
boeiden; daarnaast hebben Arabië, Babylonië en Perzië talrijke gegevens verschaft;
uit de letterkundige produkten van die landen drongen tal van motieven, verhalen,
sagen, sprookjes en literaire vormen, veelal via Griekse en Latijnse, maar ook Spaanse
vertalingen in de Westeuropese letterkunde door; naast Ierland was aldus het oosten
bron van velerlei exotische en geheimzinnige stofmotieven.

Trierse Floyris
De fragmenten van de zg. Trierse Floyris (men berekent dat het gedicht meer dan
3200 regels heeft geteld; tot nu toe werden 368 regels teruggevonden1) zijn geschreven
in het eerste kwart van de dertiende eeuw. De oorspronkelijke tekst zelf dateert
waarschijnlijk uit eind twaalfde eeuw. Zij werd waarschijnlijk vervaardigd in de
streek tussen Herzogenrath, Roermond, Venlo, Krefeld en Boslar, hoewel ook de
streek om Eupen niet uitgesloten mag worden2. Het gedicht is bewerkt naar een
Franse tekst, en vormt een der - in aantal toenemende - bewijzen voor het bestaan
van een Maaslandse traditie. Het representeert, aldus De Smet3, deze traditie, en zou
met de erin voorkomende vele assonnanties, nog onregelmatige verzen en
onopgesmukte uitdrukkingswijze de toestand van deze Maaslandse poëzie kunnen
representeren vóor de beïnvloeding door de mode van de Straatsburgse Alexander.
Het werk behandelt de ons uit een later, beroemd geworden, werk bekende
geschiedenis van Floris en Blanchefloer.

Floris ende Blanchefloer
Als gezegd, werd deze stof opnieuw behandeld in het ‘klassiek’ ge-
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Trierse Floyris wordt de tekst genoemd omdat de fragmenten berusten in de stedelijke
bibliotheek van Trier. - Uitg. door G. de Smet en M. Gysseling, Die Trierer
Floyris-Bruchstücke, Studia Germanica Gandensia IX (1967), 157-96. Daar ook de oudere
literatuur over dit werk. Vgl. ook G. de Smet, J. van Mierlo en het Veldeke probleem,
Groningen, 1963.
Aldus in de uitgave van De Smet-Gysseling, 178.
G. de Smet, J. van Mierlo, 12-3.
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worden verhaal Floris ende Blanchefloer1 Het handelt over de liefde tussen de zoon
van een ‘heyden coninc uut Spaengen’ en de dochter van een Frankische gravin,
welke laatste door de Spaanse vorst was meegenomen naar zijn land. Aan hun liefde
wordt wreed een einde gemaakt, als de Morenkoning Blanchefloer als slavin doet
verkopen. Zodra Floris echter te weten komt dat zijn geliefde nog leeft - men had
hem aanvankelijk verteld dat zij gestorven was - gaat hij op reis naar het oosten om
haar te vinden. Hij slaagt erin haar te ontdekken in het paleis van de ‘ammirael’
(emir) van ‘Babylonien’, die haar kocht voor tienmaal haar gewicht in goud. Tenslotte
worden, nadat alle dreigende gevaren, daaronder de dood, zijn afgewend, de beide
gelieven verenigd.
Het eigenlijke gebeuren is hier geheel geconcentreerd niét meer op enigerlei strijd,
maar op de liefde, - een volmaakte liefde tussen twee ‘kinderen’ (de auteur spreekt
voortdurend over ‘de kinder’). Gelijk van leeftijd, volmaakt van lijf en leden,
beminnen zij elkaar in volkomen eensgezindheid van denkbeelden en gevoelens. Er
zíjn problemen: Blanchefloers moeder formuleert de problematiek die bestaat, door
te stellen dat Blanchefloer ‘onedel ende kersten’ is (vs. 1327); Blanchefloer-zelf
noemt één keer, en dan nog als terloops, Floris ‘eens heidens coninc kint’, maar legt
toch vooral de nadruk op de ongelijkheid van stand (‘hi es van so hogen geslechte,
dat ic sijns werdich niet en bem’, vs. 778-9). In het oog van de Morenkoning is de
ongelijkheid van stand zelfs doorslaggevend: hij wil dan ook niet dat beiden elkaar
toebehoren.
Maar de liefde overwint! Voor Blanchefloer zijn de problemen schijnproblemen:
‘hij bemint mij nu eenmaal en ik hem’, is haar afdoende repliek op de opgeworpen
moeilijkheid. Uiting van de leer der hoofse liefde, die deze liefde als hoogste waarde
doet fungeren, waaraan eigenlijk alle andere waarden zo zij er al niet uit voortvloeien,
dan toch onderworpen zijn.
Prinsen heeft Floris ende Blanchefloer een in hoge mate onwaarschijnlijk verhaal
genoemd, dat met zijn sentimentele avontuurlijkheid ver af staat van de sobere
eenvoud en waarheid van de Beatrijs en van de

1

Floris ende Blanchefloer, uitgave door J.J. Mak, Zwolle, 21964; oudere uitg. P. Leendertz
jr., Leiden, 1912; enigszins verkort uitg. door P. de Keyser, Klassieke Galerij, Antwerpen,
1945. Over de prozaroman zie L. Debaene, De Ned. Volksboeken, 48-53.
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gezonde kracht van een Karel ende Elegast1. Men kan het verhaal echter ook
‘historisch’ waarderen, namelijk binnen het kader van de leer der hoofse minne,
waarvan het een exempel brengt.
De auteur zelf annonceert in zijn vrij uitvoerige inleiding het verhaal als een verhaal
‘van minnen’, ongeschikt om aanhoord te worden door ‘dorperen’ en ‘doren’. Het
wordt slechts verteld voor alle waarlijk hoofse lieden die er het relaas van een
standvastige liefde uit kunnen leren kennen, welke zowel vreugde als droefheid
meebrengt. Op deze wisselvalligheid, de wonderlijke eigenschap van de ‘rechter
minnen’, wordt enkele malen met nadruk de aandacht gevestigd. Maar die treedt nu
eenmaal - het is bekend uit de theorie van de hoofse liefde - aldus te voorschijn bij
de lieden die hoofse liefde kennen, die waarlijk ‘van herten’ minnen; anderen krenken
de liefde veeleer dan dat zij ze beoefenen.
De waarlijk-hoofs minnenden zijn ook altijd de liefde gehoorzaam (‘onderdaen
zijn der minnen’), de liefde aan welke trouwens geen kracht tegenstand kan bieden,
zoals gebleken is aan Salomon2.
Hedendaagse lezers kunnen zich verbazen over de jeugd der minnenden: de auteur
spreekt bij herhaling van de liefde tussen twee ‘kinderen’. Binnen het kader van de
hoofse minne echter is dit veeleer normaal3. Opmerkelijk is, dat hun liefdesverhouding
in hoge mate idyllisch is en geen van de weerstanden te overwinnen heeft die binnen
het kader van de hoofse liefde normaal zijn. Stellig maakt ook de

1
2

3

J. Prinsen J. Lzn., Handboek tot de Nederlandse Letterkundige Geschiedenis, Den Haag,
1916, 40.
Verderop in het werk nog een klassieke stelling uit de leer van de hoofse liefde: niet minder
dan de ‘dorperen’ en ‘doren’, wordt daar de ‘nijt’ gewraakt (vs. 757 vlg.) die de gelieven uit
elkaar dreef.
De auteur van Flamenca (± 1250) drukt het zo uit: ‘A partir de treize ans, l'amour réclame
son cens, mais si elle dépasse vingt et un ans sans qu'il en ait été payé au moins le tiers, le
quart ou le moitié, la dame n'aura plus jamais fief entier’ (5594-5603) (aangehaald door R.
Nelli, L'érotique des troubadours, Toulouse, 1963, 194). Bliscap - in de Roman van de Roos
- is de ‘vriendinne’ van Deduut: zij is twaalf jaar ‘Ende hadde Dedute ... Met trouwen al haer
herte gegeven’ (ed. Verwijs, vs, 785 vlg.); het ‘scone kint Joncheit’ was ook ‘nauwe XII
jaer’, evenals haar ‘jonchere’, wiens ‘suete minnekin’ zij was (a.w., vs. 1201-1222). N. de
Paepe wijst erop (Leuvense Bijdragen, 1966, 156 vlg.), dat de troubadours uit het Romeins
en het kerkelijk recht met betrekking tot de validitas van de sponsalia de futuro de leeftijd
van twaalf jaar (voor de vrouw althans) hebben geput, om daarvan een literair motief te
maken. In Floris ende Blanchefloer is dit motief ‘omgedacht tot een reële situatie; literaire
feitelijkheid (d.i. feitelijkheid die in het alledaagse onbereikbaar is) wordt afgebeeld als
feitelijke feitelijkheid en daardoor wordt vreemd genoeg, de “depaysering”, de charme nog
verhoogd’. De Paepe meent dat in dit verhaal ook het motief van de onbereikbaarheid van
de geliefde, de amor de lonh - dat wil wezenlijk zeggen: de nooit volledig te verwerkelijken
zielseenheid, waarbij toch de liefde stand houdt en onverwoestbaar blijft - tot situatie is
omgeschakeld. In tegenstelling echter met wat in de lyriek (in de psychische beleving) als
onoplosbaar werd voorgesteld, werd in Floris ende Blanchefloer de amor de lonh uiteindelijk
verwerkelijkte liefde. Aldus N. de Paepe.
In Pyramus en Thisbe van Mathys Casteleyn beminnen de beide kinderen elkaar al vanaf
hun zevende jaar (uitgave Van Es, p. 164 proza, en vers 136; ze zijn bijna vijftien als de
dramatische geschiedenis zich afspeelt en over een huwelijk gesproken wordt; vers 23 en
vers 401).
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jongeman een niet uitzonderlijk heldhaftige indruk, maar hierin kan een reactie gezien
worden op de strijdbaarheid van de vóórhoofse ridders, respectievelijk op de ‘amour
chevaleresque’.
Het Franse origineel1 stamt uit de pen van een Noordfrans auteur van ongeveer
1165. Het verwierf2 een grote bekendheid blijkens de vertalingen en bewerkingen
(zie daarover de inleiding tot de uitgave van J.J. Mak). Het werd in het Nederlands
bewerkt door Diederik van Assenede3, die men geneigd is te vereenzelvigen met
Dierekin de Hassenede, ‘clerc’ van de graven van Vlaanderen in het derde kwart van
de dertiende eeuw; de bewerking zou dan kunnen dateren van omstreeks 1260.
Men kan inderdaad tot op zekere hoogte van bewèrking spreken: de bewerker
heeft eensdeels inkortingen aangebracht, anderdeels heeft
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Met betrekking tot het oorspronkelijk (Franse) dichtwerk is een interessant probleem de
vraag naar de herkomst van de Oosterse elementen. F.C. de Vries, Floris and Blancheflur.
A middle english romance, Utrechtse diss., 1966, is van mening, dat de Oosterse elementen
te talrijk zijn en te diep verankerd liggen in het verhaal om de theorie te wettigen, dat de
Oudfranse roman een originele Franse schepping is, opgesierd met enkele elementen van
primitieve ‘turquerie’. N. de Paepe, Leuvense Bijdragen, 1966, 157 vlg., acht het echter
mogelijk, dat de mening volgens welke Floris ende Blanchefloer een oorspronkelijk Franse
schepping zou zijn met wat primitieve ‘turquerie’ juist is.
De beroemde Comtesse de Die, een der vermaardste trobairitz (vrouwelijke troubadours)
schrijft in haar chanson Estat ai en gran cossirier: ‘Car plus me suis de lui éprise que ne fut
Flore de Blanchefleur’. Het gedicht o.a. in La poésie française: Troubadours et Trouvères
par France Igly, Paris, 1960, 100, en in Jules Véran, Les poétesses provençales du Moyen-âge
et de nos jours, Paris, 1946, 169. De comtesse schreef eind twaalfde eeuw. Ik wil hiermee
niet gezegd hebben, dat e.e.a. verwijzen móet naar het (een) dichtwerk.
In Leuvense Bijdragen 1952, 95-7, betoogde W. Janssen dat niet Diederic van Assenede
zichzelf als auteur noemt, maar door een ander genoemd wordt.
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hij de tekst uitgebreid, zodat de middelnederlandse tekst ongeveer duizend versregels
langer is dan de Franse. Het laat zich ook in het Middelnederlands aangenaam lezen,
al wordt men geremd door nodeloze breedvoerigheid1, praterigheid af en toe, en door
de indruk dat het rijm de auteur dwong tot eromheen praten; naarmate de tekst vordert,
wordt Diederik nonchalanter wat betreft het hanteren van de versbouw2.

Partonopeus van Blois
Partonopeus van Blois3 verhaalt van de geheimzinnige geliefde, die haar minnaar
alleen 's nachts bezoekt, omdat zij door hem niet wil gezien worden; zij heet Melior,
is een machtige vorstin, keizerin van Constantinopel, en belooft hem na
twee-en-een-half jaar te zullen huwen. Partonopeus legt zich hierbij neer, tot hij, na geruime tijd overdag een weelderig leven geleid te hebben in haar geheimzinnig
rijk, en 's nachts aan haar zijde vertoefd te hebben, - een lantaarn onder zijn mantel
bergt en dan plotseling het licht laat schijnen. Meliors geheime kracht is daardoor
gebroken, zijzelf te schande gebracht; geen wonder dat zij zich van de trouweloze
geliefde afwendt. Aan wanhoop ten prooi, gaat Partonopeus zwerven, maar na jaren
brengt Meliors zuster hem op een toernooi, waarvan Meliors hand de inzet is.
Partonopeus wint de strijd en trouwt Melior; hij wordt daardoor keizer van
Constantinopel.-Bewerkt, rond het midden der dertiende eeuw, naar een vermaarde
roman van Denis Pyramis (ca. 1150)4, genoot dit werk ook grote bijval in de
Nederlandse bewerking, die veel behagen schept in de schittering van stenen en
gewaden, burchten en torens, maar het ál
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B.v. in beschrijvingen als die van het ‘graf’ van Blanchefloer, het paard van Floris, de toren
van de emir. Dat zij een bepaalde waarde uitmaakten voor de middeleeuwse schrijver en zijn
lezerspubliek, heeft N. Wijngaards aangetoond in TNTL 80 (1964), 93-115.
Leendertz heeft getracht deze versbouw te verklaren en Diederic de bedoeling toegeschreven
kortere verzen te doen afwisselen met langere (zijn uitgave p. LXXXI e.v.).
Parthonopeus, uitg. der fragmenten J.H. Bormans, Brussel, 1871.
A. van Berkum, De Mnl. vertaling van den Parthonopeusroman en hare verhouding tot het
Oudfransche origineel, Groningen, 1897. Over De Middelned. Parthonopeusfragmenten en
het Oudfranse origineel, zie S.P. Uri, Spiegel der Letteren VI (1963), 161-74.
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te wufte en lichtzinnige tempert. - De stof wordt later (zestiende eeuw) in een
volksboek bewerkt1.
Uit dit overzicht van de voornaamste hoofse romans is wel duidelijk, dat zij
belangrijke nieuwe elementen hebben toegevoegd aan de Nederlandse ‘kunst’.
Allereerst, naar de grondgedachte, een rijker genuanceerde psychologie dan de
voorhoofse epiek kende. Met name het element der liefde bleek een verrijking die,
aangebracht door deze hoofse roman, praktisch tot de moderne tijd een der
voornaamste bestanddelen van de roman in het algemeen zou blijven. Deze liefde is
de kracht die stimuleert tot grote daden en avonturen; deze krijgen zin door dit diepere
motief. Voor verschillende kunstenaars is de liefde bovendien een probleem welks
ontraadseling hun volle aandacht gespannen houdt en tot dieper indringen in 's mensen
wezen drijft. De decadentieverschijnselen die met deze liefdesproblemen en hun
psychologie elders gepaard gingen, werden in onze letterkunde getemperd en
gematigd. - Ook andere problemen vonden in de hoofse roman behandeling, zodat
wij van een stellige verrijking in psychologisch opzicht kunnen spreken.
In vormelijk opzicht doen de hoofse romans zeker niet onder voor de niet-hoofse.
Auteurs als Segher Diergodgaf en Penninc-Vostaert, de auteur van de (Franse) Floris
ende Blanchefloer zijn kunstenaars geweest die vanuit een bepaald concept hun
roman wisten op te bouwen tot een goedsluitend geheel. In hun taal- en verskunst
blijken zij allen te putten uit de schatten der oude volkskunst, maar in de hoofse
roman domineert het moment der opzettelijke kunstschepping. De schrijvers ervan
gaan te werk als kunstenaars die zich van hun taak duidelijk bewust zijn, soms met
alle raffinement, de artist eigen. Auteurs als Segher Diergodgaf en de dichters van
de Walewein wisten meer van mens en kunst dan de auteurs van de Frankische
romans, zij zijn daardoor sterker èn zwakker dan de meer primitieve schrijvers van
de ruigbehouwen verhalen over strijd, bloed en vete.

Dierdicht
De herkomst van de grote dierenverhalen blijft een omstreden kwestie.

1

De historie van Partinoples, grave van Bleys, naar de druk van ... 1644, uitg. S.P. Uri, Leiden,
1962.
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Aanvankelijk heeft Jacob Grimm in zijn met veel bijval ontvangen werk Reinhart
Fuchs van 1834 de stelling verdedigd, dat het dierenverhaal oorspronkelijk Germaans
zou zijn. Later heeft men, ook in Duitsland, deze stelling laten varen voor de theorie
van de Oosterse herkomst. Indië zou nl. de bakermat zijn, óók van de
Grieks-Aesopische fabel. De vermaarde verzamelbundels van dierenverhalen in het
Sanskrit, de Pantsjatantra en Hitopadesa, wijzen terug naar veel oudere Indische
dierenverhalen, die langs verschillende wegen naar West-Europa zijn gekomen, o.a.
via een Perzische bewerking door Syrische en Arabische vertalingen; vooral deze
laatste, Kalilah en Dimnah (ca. 760), zou het dierenverhaal naar West-Europa
gebracht, en de stof voor de grote dierdichten geleverd hebben1. Voor enige tijd echter
kwam men (o.a. J. van Mierlo) weer op voor de overwegend Germaanse oorsprong
van het Westeuropese dierdicht2: men gaat uit van feiten als dat vanouds met name
onder de Germanen verhalen over dieren zijn verteld, dichters vertelsels hebben
samengesteld, het volk met typisch Germaanse namen de meest bekende dieren
noemde en talrijke dierornamenten heeft aangewend e.d. De auteurs van het latere
dierdicht zouden echter invloed ondergaan hebben van Oosterse dierverhalen (als
de Aesopische fabelen); minstens zouden zij van die zijde op het denkbeeld gebracht
kunnen zijn dergelijke verhalen op te schrijven, - maar de hoofdbron waaruit zij
putten zou Oudgermaans zijn.
De laatste geleerden echter die zich weer bezighielden met het onderzoek van de
middeleeuwse dierdichten verwerpen weer deze theorieën3.

Van den Vos Reinaerde
Tot de oudste ons bekende literaire vormen waarin zich dierenverhalen
kristalliseerden, behoort o.a. de bewerking van het verhaal van de vos en de zieke
leeuw, door Paulus Diaconus in de achtste eeuw;
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Over deze voorgeschiedenis van onze dierverhalen zie J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I,
362-385, en het op onder p. 158 noot 5 genoemde werk van J.W. Muller.
J. van Mierlo, Gesch, Lett. Ned. I, 206 vlg.; aldaar verdere literatuur, 217.
H.R. Jauss, Untersuchungen zur mittelalterischen Tierdichtung, Tübingen, 1959, o.a. 59-65
en 296-314; John Flinn, Le roman de Renart dans la littérature française et dans les
littératures étrangères au Moyen Age, University of Toronto Press, 1963. Flinn laat, kort
samengevat, de Roman de Renart ontstaan uit de boeken, niet uit volksverhalen over dieren.
(Over het boek van Flinn uitvoerig P. de Keyser, SpdL 8 (1965), 202-209.)
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kort na 936 werd, in de abdij St. Evre bij Toul (Lotharingen!), het eerste uitvoerige
Latijnse dierenepos geschreven, de Ecbasis Captivi, dat treffende punten van
overeenkomst vertoont met onze Reinaert1. Van omstreeks 1149 dateert de beroemde
Latijnse Isengrimus van de Gentse magister Nivardus, opmerkelijk o.a. om het feit,
dat de dieren eigennamen dragen; de dieren zijn hier geen typen meer, maar worden
individuen2. De eerste dierenverhalen in de volkstaal zouden uit dit werk ontstaan
zijn: negen van de twaalf verhalen hebben de stof voor Franse dierenverhalen
geleverd3. Het derde boek van Isengrimus komt in hoofdzaak overeen met het gedeelte
van de Ecbasis Captivi, dat de geschiedenis van de vos bevat. Ook in de oudste in
het Frans bewaarde dierdichten uit de tweede helft der twaalfde eeuw, die rond 1200
(maar dit is waarschijnlijk nà het ontstaan van onze Reinaert) tot ‘gehelen’ werden
verbonden4, de Roman de Renart, (en waarvan er enkele uit een vroeger stadium dan
de Roman de Renart door de Elzasser Heinrich der Glîchesaere in het Duits bewerkt
werden), valt hetzelfde verhaal op, dat dus klaarblijkelijk een grote populariteit genoot
bij de dichters over die dieren.
Een van deze verhalen heeft een gedeelte van de stof geschonken aan het meest
beroemde dierdicht der Westeuropese letterkunde, onze Van den Vos Reinaerde (eind
twaalfde eeuw)5.

1
2

3
4
5

A. Michel, Die Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam, ein Werk Humberts, des späteren
Kardinals von Silva Candida, München, 1957.
J. van Mierlo, Het vroegste dierenepos in de letterkunde der Nederlanden, Isengrimus van
Magister Nivardus, Antwerpen, 1943; het werk werd vertaald door J. van Mierlo als Magister
Nivardus' Isengrimus, Antwerpen, 1946. Voor een vergelijking tussen de gedichten Van
Isengrim en Reinaert, zie E. Rombauts, D.W.B., dec. 1947. In 1955 verscheen Isengrimus.
Das flämische Tierepos (von Nivardus) aus dem lateinischen verdeutscht von Albert
Schönfelder, Münster, (Niederdeutsche Studien 3).
J. van Mierlo, Bekn. Gesch., 79.
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 373-82.
Voor wetenschappelijk gebruik is onmisbaar de uitgave van de diverse teksten van de Reinaert
(o.a. Reinaert I en II, de eerste prozabewerking en de Reynardus Vulpes) in Van den Vos
Reynaerde, diplomatisch uitgegeven naar de bronnen vóór het jaar 1500, door W. Gs Hellinga,
I Teksten, II Tekstcritiek, III Commentaar; verschenen is tot nog toe deel I, Zwolle, 1952. Van den Vos Reinaerde, uitg. J.W. Muller, 3e druk, Leiden, 1944, het standaardwerk van
deze geleerde over dit dierdicht. Uitstekende school-en studieuitgaaf door D.C. Tinbergen L.M. van Dis in de serie Van Alle Tijden, Groningen, 181966; schooluitgaaf in
gemoderniseerde spelling door C.A. Zaalberg, in Malmbergs Ned. Schoolbibliotheek, Den
Bosch, 1955; door P. de Keyser in de Klassieke Galerij, Antwerpen-Amsterdam, 1948 (3e
druk 1955); bijdragen over de Reinaert in Wetensch. Tijd., mei 1955.
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Men kent de inhoud: Reinaert wordt voor het gerecht van koning Nobel door
verschillende dieren wegens wreedheden en andere misdaden aangeklaagd. De koning
daagt hem voor zijn rechterstoel. Nadat de beer en de kater Reinaert zonder succes,
maar tot hun eigen nadeel, hebben opgeroepen, slaagt de das Grimbeert erin Reinaert
eindelijk voor de koning te brengen. De vos wordt veroordeeld tot de galg, maar op
het allerlaatste ogenblik ‘onthult’ hij de koning het geheim van een in het geheim
begraven schat; die ligt begraven in het oosten van Vlaanderen, in een bos dat
Hulsterlo heet bij een bron Kriekepit. De schat zou moeten dienen om een
samenzwering te bekostigen, die ten doel had koning Nobel van zijn troon te stoten
en Bruun de beer diens plaats te doen innemen. Isengrim en Bruun worden gevangen
gezet, de vos wordt begenadigd en krijgt gelegenheid een bedevaartstocht naar Rome
te ondernemen. Met Belijn de ram en Cuwaert de haas begeeft hij zich op weg naar
zijn kasteel Maupertuus om afscheid te nemen van vrouw en kinderen. Binnen eet
hij met zijn gezin de haas op en geeft de niets vermoedende Belijn de kop van Cuwaert
in een tas mee; hij verzoekt Belijn de koning de ‘brief’ in de tas te overhandigen;
Belijn zal er rijk voor beloond worden! De koning ziet in Belijn een samenzweerder
met Reinaert en stelt hem ter beschikking van Bruun en Isengrim. Reinaert wijkt in
die tussentijd uit naar een rijk met wild gezegende wildernis!
In de spiegel van de dierenwereld geeft dit ongemeen knappe werk een geestige,
vaak spottende, wezenlijk satirische1, niet zelden cynische uitbeelding van de
mensenmaatschappij. IJdelheid, hebzucht, zelfingenomenheid en andere gebreken
worden gehekeld in deze spiegel der feodaal-ingerichte mensenwereld; zij worden
door Reinaert aan de kaak gesteld en bestraft. De wereldwijze, ‘überlegen’ schrijver
gaf via zijn satire, op superieure wijze, zijn vaak vernietigend oordeel over de vormen
van menselijk leven die hij weerspiegelde in de levens van zijn dieren. Vernietigend,
maar ingehouden en beheerst, bij wijze van spreken indirect, namelijk door middel
van satire. De auteur van de Reinaert heeft mogelijk een publiek voor ogen gehad
(de Vlaamse adel uit de steden, de hogere geestelijkheid en eventueel het aristocratisch
patriciaat uit de steden2), dat de hoofse roman, de ‘fabliaus’ en chan-

1

2

G.-H. Arendt, Die satirische Struktur des mittelniederländischen Tierepos ‘Van den vos
Reynaerde’ (prfs. Keulen), Keulen, 1964. Het satirische karakter werd ook beklemtoond
door J. Flinn, a.w.
G.-H. Arendt, a.w., 22.
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sons de geste goed kende, een duidelijke voorstelling had van de daarin voorgestelde
wereld. De dichter vangt, na zijn introductie die de ‘dorpren enten doren’ wegvaagt
als toehoorders en critici, aan op de wijze van het hoofse epos, met koning Nobel en
zijn hofdag; maar dan stelt hij in het beeld van deze hoofse wereld de tegenstelling
tussen schijn en werkelijkheid vlijmscherp aan de kaak1: één grote satire. Die satire
hanteert van tijd tot tijd ironie, parodie en travestie als satirische stijlmiddelen2, maar
altijd om het totaal van de ‘verkeerde wereld’ door het totaal van de satire te belichten
en te veroordelen. Soms doet hij het in de vorm van een spel, zoals een cynicus
betaamt die de zaken niet meer al te ernstig neemt. Hij koos als tuchtiger der dommen,
ijdelen en hebzuchtigen geen nobele, ernstige figuur, maar de vos, die zelf heel wat
op zijn kerfstok heeft, zij het dat dit uit zijn aard voortvloeide. In één opzicht is hij
duidelijk superieur: hij is intelligent. Door die intelligentie redt hij zich telkens weer
uit alle moeilijkheden, en wreekt hij de onhebbelijkheden van anderen. Reinaert
bedóelt niet te straffen: hij is daartoe ook niet de aangewezen persoon; hij bedoelt
zich uit zijn moeilijkheden te redden. Hij redt zich door zijn vijanden in hun zwak
te tasten; hij brengt, krachtens zijn spitse intuïtie, hen ertoe het onderste uit de kan
te willen hebben met het gevolg, dat het lid hun op de neus valt: de straf volgt
automatisch, en impliceert de redding van Reinaert. Dan lacht hij, en in zijn vertogen
voor de koning hoont hij, uit de hoogte van zijn superioriteit, in striemende spot,
kwasi-verontwaardigd zijn tegenstanders. Het beetje gelijk dat zij hebben, krijgen
ze niet, - en die ‘ongelijk’ heeft en onrecht pleegt, triomfeert. Het intellect dat scherp
is, maakt ‘recht’ wat krom is.
Arendt heeft in zijn uitvoerige analyse van de bouwvormen van de epische wereld
in de Reinaert vooral de tijd- en ruimtestructuren van de epische handeling en de
structuur van het gebeuren onder de loep genomen. Daardoor drong hij dieper door
in zin en strekking van het werk.
Voor wat de ruimtestructuren betreft3 blijkt de verrijking die Willem aanbracht
(in vergelijking met de voor hem bestaande matière) vooral

1
2
3

Ibidem, 55.
Ibidem, 56, 67.
De tijdstructuur wordt door Arendt meer summier behandeld (vooral p. 109-111):
tijdsaanduidingen blijken het positieve of negatieve karakter van een landschap (een
ruimte-aanduiding dus) te accentueren. - De ruimtestructuur behandelt Arendt, a.w. 73-148.
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te bestaan in de uitbreiding en vinding van aan elkaar tegengestelde
landschapsbeelden. De private wereld van het hol is al te vinden in Renart (Br. I);
maar de wildernis en haar landschappen, alsook de metaforiek der wegen, die de
geordende wereld met de chaotische in verbinding brengt, zijn in de Renartmaterie
nauwelijks te vinden. Het zijn juist deze wisselingen in de ruimte der landschappen
(hol, wildernis, paden, geordende wereld) die het gebeuren constitueren; men kan
spreken van ruimtelijke verandering met morele achtergrond. Opvallend genoeg
onderneemt de vos, in tegenstelling tot de andere dieren, nooit een negatieve wisseling
in een ruimte, waardoor hij als ‘slecht’ gekenschetst zou moeten worden. Dat kan
hij ook niet, omdat hij uit de aard van zijn wezen kromme paden begaat; zo is nu
eenmaal zijn natuur, en daarnaar moet hij beoordeeld worden; hij blijft die natuur
trouw achter de maskers die hij soms noodgedwongen opzet. Als Reinaert ‘verre
huut allen weghen’ gaat, volgt dan ook geen straf; hij hoort daar namelijk van nature1.
En de wildernis die voor koning Nobel en de zijnen een noodlottig oord betekent, is
voor Reinaert, die er krachtens zijn aard thuishoort, het land van belofte, van zijn
eigen orde en zekerheid. - De andere dieren (figuren) echter demonstreren een
tegenstelling tussen enerzijds wat zij zouden willen zijn en willen schijnen te zijn,
anderzijds wat zij in werkelijkheid zijn; in werkelijkheid begeven zij zich buiten de
grenzen van de wereld van Nobel waarbinnen zij leven, begeven zij zich in ruimtelijk
afgelegen landschappen, ‘buten weghe’2. Telkens opnieuw begeven zij zich in een
ruimte die de hunne niet is, om voordeel, gewin, macht, zij betreden dan (niet-)morele
landschappen; zij behoren volgens hun natuur ‘innerlijk’ als het ware tot dit landschap;
hun dubbelzinnige plaats tussen wat zij voorgeven te zijn en wat zij in werkelijkheid
zijn, wordt dan in de ontmoeting met Reinaert die in hún wereld ook noodgedwongen
kromme wegen moet gaan, ontmaskerd en gestraft. De wereld van Nobel wordt achter
haar schone schijn ontmaskerd als, in werkelijkheid, een morele woestijn. Wat vanuit
het perspectief van de wereld van Nobel een chaotische wildernis is, blijft voor de
vos het

1
2

Over dit ‘natuur’-aspect en de theologisch-filosofische waardering van natuurcreatuur in die
tijd, zie Arendt, a.w., 252-84.
Op deze tegenstelling tussen het zich bevinden op ‘rechte strate’ en ‘rechte vaert’ enerzijds,
en het zich begeven op ‘cromme pade’, ‘buten muere’, ‘buten weghe’ anderzijds, is de
typonomie van de morele landschappen in de Reinaert gebouwd.
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ideale landschap: de wildernis, waar hij zijn natuur trouw kan zijn, een utopische
wildernis waar zijn handelen legaal is en waar hij gelukkig kan leven. Is het de droom
van de auteur dat ergens buiten de chaos van de z.g. ‘werkelijkheid’ een land moet
zijn bij wijze van spreken overvloeiend van honing, een land
3156 Van goeden ligghene ende van spisen.
Daer sijn woerhoenre ende pertrisen
Ende menegherande vogheline.
Wildi doen, vrauwe Hermelinen,
Dat ghi gaen wilt met mi daer,
Wi moghen daer wonen seven jaer,
Willen wi wandelen onder die scade
Ende hebben daer grote ghenade,
Eer wi worden daer bespiet;
Al seidic meer, in loghe niet.1

Daar kan Reinaert (de mens?) zichzelf zijn, zónder opgedrongen list, helemaal
‘natuur’-wezen, - in tegenstelling met de wereld van Nobel waar alleen hij erkend
wordt die zijn natuur verloochent.
Arendt merkt op, dat, als men de plaats- en riviernamen in de Reinaert even vergeet,
er een tijdeloos typisch traditioneel episch hoofs landschap overblijft. Toch heeft
Willem deze namen toegevoegd: hij maakte Vlaanderen tot centrum van de wereld,
als om te zeggen dat ook in de vertrouwde omringende wereld de typische, chaotische
wanorde heerst die de totale samenleving kenmerkt; in ‘Vlaanderen’ actualiseert
Willem een tijdloze menselijke werkelijkheid. Maar zoals uit het voorgaande duidelijk
werd, ‘betekent’ het toevallige landschap iets, het wijst op een hogere laag in de
werkelijkheid, een morele2. -Dit uit de ruimtestructuur opdoemende satirische
grondthema van de verkeerde wereld wordt nu in de uitbeelding van het gebeuren
(en in de figuren) verwerkelijkt.
Voor wat de structuur van het gebeuren betreft, is er in de Reinaert duidelijk sprake
van een vaste handelingsstructuur: telkens opnieuw wordt het fasenverloop van elke
list waarmee Reinaert zich tegen de macht en de gevestigde orde verzet, op dezelfde
manier opgebouwd; maar deze aparte listen tasten telkens de orde van de gehéle
wereld van Nobel

1
2

Vgl. over dit Utopia Arendt, a.w., 269, speciaal 283-4.
G.-H. Arendt, a.w., 73-9.
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aan en vinden hun bekroning in de list waarmee hij de koning zelf niet zozeer als
persoon, maar als drager van een ‘orde’ (de ordo van de mensenwereld in haar geheel)
‘überlistet’, d.w.z. de koning-zelf op ‘cromme paden’ voert, moreel ten onder doet
gaan; met andere woorden: de aparte listen staan niet los naast elkaar, maar
structureren de opbouw van het geheel1.
Het inzicht in de omkering van waarden die de Reinaert te verstaan geeft, geeft
vastheid aan het satirische beginsel van Willem: hij weet wat hij hekelen wil: die
omkering. En hij hekelt die niet door commentaar te leveren, maar door zijn
‘wegen’-metaforiek; in die metaforiek, in de aanschouwelijkheid van de
gebeurtenissen en het handelingsverloop ligt, impliciet, de kritiek opgesloten.
Op voortreffelijke wijze heeft de auteur gestalte verleend aan deze satirische
grondgedachte: achtereenvolgens zien wij Reinaert optreden in zijn strijd met
verschillende dieren, die ieder, met begrip van eigen aard en karakter, uitgebeeld
zijn2; zij behouden hun vorm en de eigenschappen van dier, maar suggereren toch
volkomen duidelijk de mensenwereld3. Het geheel is sprankelend van leven door de
geestige, ironische kijk van de auteur op de samenleving. Het is - en dat is natuurlijk
een wel zeer beslissend criterium - ook superieur als vertel- en taalkunst: Muller
roemt de rijke lenige taal, de levendige krachtige stijl4; - het werd geschreven met
een zekere, feilloze (naar het einde toe afnemende) beheersing van de middeleeuwse
verstechniek; het wordt gekenmerkt door een vloeiend ritme, een bijzonder zuiver
rijm, zelfs door een speels en tegelijkertijd zeer bewust reflecterend zich verhouden
ten opzichte van de taal5. In de Reinaert bereikt onze letter-

1
2

3

4
5

Voor deze structuur en de analyse ervan Arendt, a.w., 149-214.
Het artikel van F. Lulofs, Over het gebruik van du in de Reynaerd, TNTL 83 (1967), 241-73,
geeft via de behandeling van de aanspreekvormen interessante informatie over de verhouding
tussen verschillende dieren.
Niet speciaal een bepáalde stand. Het lag in Willems tijd voor de hand dat hij om een epische
wereld te kunnen schilderen de toendertijd literair daarvoor aangewezene nam: de hoofse
samenleving; maar de Reinaert neemt evengoed geestelijkheid en boeren op de korrel. Het
gaat de auteur echter niet over bepaalde standen, maar over de bij allerlei lieden optredende
gewoonte hun ondeugden te camoufleren, met name over het verlangen een andere stand te
willen toebehoren en functies tot vormendienst en corruptie te laten verworden. Vgl. Arendt,
a.w., 215.
Reinaert-studien III C, TNTL LIV (1935), 121 vlg.
Voor dit laatste G.-H. Arendt, a.w., 210, 224, 235, 237, 240-9; Arendt stelt dat dit zich
verhouden ‘in der mnl. Dichtung einmalig ist’ (210), alsook dat de auteur van de Reinaert
beschikt over een ‘unerhörte stilistische Meisterschaft’ (224, noot). Voorbeelden van Willems
spel met woorden in W. Gs Hellinga, Het laatste woord is aan Firapeel, Maatstaf VI (1958),
353-73.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

164
kunde, zo schaars gezegend met waarlijk geestige werken, een hoogtepunt1.
Veel is geschreven, al dan niet in samenhang met de proloog, over de auteurskwestie;
helde men aanvankelijk vrijwel algemeen over tot de overtuiging dat onze Reinaert
moest worden toegeschreven aan twee auteurs (Willem en Aernout), - een standpunt
dat nog werd ingenomen door J.W. Muller in zijn laatste uitgave met commentaar,
- Van Mierlo concludeerde tot één auteur, Willem; deze, ons verder onbekende,
Willem zou dan gewerkt hebben naar de Franse voorbeelden die hij in het eerste deel
tamelijk nauwkeurig volgde om er in het tweede geheel van af te wijken en eigen
wegen te gaan2.
1

2

Van belang is het hoogstwaarschijnlijk later toegevoegde slot waarin, voor het eerst, Firapeel
optreedt, de ‘lubaert’, luipaard (maar in het oudere Vlaams ook leeuw). Hij neemt duidelijk
de rol van de falende, in woede zich onbeheerst uitende Nobel over, met zeer pragmatische
voorstellen. Arendt ziet in hem het ‘Vernunft-Königtum’ (tegenover het ‘althergebrachte
charismatische Königtum’, en als zodanig de eerste ‘staatsman’ in de epiek met bijna
machiavellistische trekken, - dit in tegenstelling met de op een eigenaardige manier hulpeloze,
aarzelende, zij het edele heersers uit het chanson de geste; hij is ook de ‘staatstragende’ figuur
in tegenstelling met de de staat verwoestende vazal Reinaert. Dit doende heeft de voortzetter
Willems satire op de menselijke samenleving omgezet in een ‘hofsatire’ en vorstenspiegel.
Hierover Arendt, a.w., 285-294. (W. Gs Hellinga, Het laatste woord is aan Firapeel, Maatstaf
VI (1958), 371-2, ziet in Firapeel ook de zelfbewuste, maar dan als ‘Koning van het nachtelijk
woud, de Boze, de heer van allen die de mens in het duister bedreigen, weerwolf, man-beer,
heksenkater’. Hellinga meent namelijk dat de Reinaert voor een niet onaanzienlijk deel
ontstaan is uit geloof aan duistere, demonische machten, die zelfs telkens weer triomferen.)
Waar precies het latere slot begint is niet zeker te zeggen; mogelijk ook werkte de auteur
van het huidige slot een oorspronkelijk nog van Willem daterend slot om, dat ongeveer
schuilgaat in de versregels 3360-3410. Arendt construeert in Willems slot de dood van de
leeuw: de (morele) ondergang van de wereld van Nobel: hij heeft zowel door zijn op materieel
eigenbelang berustende begenadiging van Reinaert als door zijn houding tegenover de beer
en de wolf (zijn baronnen) zijn waardigheid als koning verloren, doordat hij moreel faalde.
Hij doet wat alle slachtoffers van Reinaert deden: zichzelf in de ‘val’ manipuleren en daardoor
executeren. Uiteindelijk gaat niet Reinaert ten onder, om wie het begonnen was, maar de
koning. Hierover Arendt a.w., 294-306.
J. van Mierlo, De definitieve oplossing in zake den Reinaertproloog, VMA, okt. 1942, 563-595.
Volgens Van Mierlo heeft de proloog van de Reinaert als volgt geluid:
Willem, die Madocke makede,
Daer hi dicken omme wakede,
Hem vernoyde so haerde,
Dat die avonturen van Reinaerde
In dietsche onghemaket bleven,
Die Perrout hevet vulscreven,
Dat hi die vite dede soucken
Ende hise na den walschen bouken
In dietsche dus hevet begonnen.
Hetgeen Van Mierlo als volgt parafraseert: ‘Willem betreurde het zoozeer, dat de avonturen
van Reinaert in het Dietsch ongemaakt, onbehandeld, bleven, die Perrout heeft volgeschreven
(hoewel Perrout ze heeft voltooid), zoodat hij de vite, die avonturen van Reinaert door Perrout
nu voltooid, deed opzoeken, zich aanschafte, en hij ze volgens de walsche boeken in het
Dietsch nu hier dus heeft begonnen’. - Perrout of Perrot is dan de auteur die volgens Willem
Li Plaid in het Frans schreef.
W. Gs Hellinga geeft in Wie was Willem die de Reynaert schreef? (Jaarboek 1957 van de
Oudheidkundige kring ‘De vier ambachten’ te Hulst, 11-23) een andere interpretatie; volgens
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W.A.F. Janssen daarentegen verdedigde tien jaar na Van Mierlo, in 1952, weer het
dúbbel auteurschap van de Reinaert1. Zijn opvatting is als volgt samen te vatten: de
dichter Willem vervaardigde in navolging van Perrout een oudere redactie van het
eerste deel van de Reinaert, mogelijk reeds in de twaalfde eeuw. Naderhand heeft
een tweede, verder onbekende dichter deze eerste helft omgewerkt, en de tweede
helft geschreven, alsook de proloog die aan het geheel voorafgaat. Niet onmogelijk
is het eerste deel van deze proloog een omwerking door de tweede dichter van de
oorspronkelijke proloog van Willem; althans de verzen drie tot en met tien zijn
betrekkelijk gemakkelijk zodanig te reconstrueren dat zij als uit de pen van Willem
voortkomend gelezen kunnen worden. Zoals zij er nu (in de tekst van Van Mierlo)
staan,

1

hem heeft Willem willen zeggen dat hij het betreurde dat de Reynaertverhalen in het Vlaams
nooit helemaal werden verteld; immers zijn voorganger (in het Vlaams!) heeft ze nooit
volledig te boek gesteld. Wie was die voorganger? vraagt Hellinga. Misschien Hendrik (de
Heinrich der Glichesere, die in de Middelhoogduitse Fuchs Reinhart genoemd wordt)? Omdat ze dus niet voltooid verteld waren, heeft Willem de vita (in Frankrijk) laten opsporen
en is hij ze naar de Franse branches in het Vlaams begonnen, ‘zoals gij nu zult horen’.
Leuvense Bijdragen 1952, 76-85 en 93-112; bestreden door J. van Mierlo, VMA, 1953,
475-494. W.A.F. Janssen reageerde op Van Mierlo's bezwaren Leuvense Bijdragen 1954,
26-46. Aan het slot van dit laatste artikel geeft hij een samenvatting van de stand van zaken
met betrekking tot het vraagstuk van de Reinaert. Als volgt ongeveer: J.W. Muller, D.C.
Tinbergen e.a. verdedigen: dubbel-auteurschap Reinaert, maar enkel-auteurschap van de
proloog; Willem enige proloogdichter en voltooier van het werk. J. van Mierlo:
enkel-auteurschap van Reinaert en proloog; enige dichter Willem. F. Buitenrust Hettema:
enkel-auteurschap Reinaert, maar mogelijk dubbel-auteurschap van de proloog; Willem
dichter van het werk en van proloog vss. 11-40. A. Kluyver: mogelijkheid dubbel-auteurschap
gedicht en dubbel-auteurschap proloog; niet Willem, maar een ander is de voltooier van de
Reinaert en tevens de dichter van proloog vss. 11-40. W.A.F. Janssen: dubbel-auteurschap
gedicht en enkel-auteurschap proloog; niet Willem maar een onbekende is de voltooier van
de Reinaert en tevens de proloog-dichter.
Voor een nader voorstel over de Reinaertproloog zie L.L. Hamerich, Ketzereien zum
Reinaert-Prolog, in: Tradition und Ursprünglichkeit, Bern-München, 1966, 146-8. -M.
Gysseling, Jaarboek 1966-7 van de Oudheidkundige kring ‘De vier ambachten’, Hulst, 19,
sluit zich aan bij de opvatting van Van Mierlo, één auteur: Willem. Over Willem die Reinaerde
makede schreef K. Heeroma, Maatstaf, 1968 (dec.), 636-68 (nog niet verwerkt in de tekst).
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hebben zij betrekking op de eerste dichter Willem, doch zijn geschreven door de
tweede, die hier over zijn voorganger spreekt in de hij-vorm. -De verzen elf tot veertig
van de proloog zijn van de tweede dichter, die hier in de ik-vorm hoofdzakelijk over
zichzelf spreekt.
Ook indien men, ondanks alle krachtige tegenargumenten, Willem als enige auteur
van de Reinaert zou aanvaarden (en dus niet aan een dubbel-auteurschap gelooft)
acht Janssen houdbaar de stelling dat de eerste tien verzen van de proloog in de
bestaande vorm zeker niet door Willem zijn gedicht1.
G.-H. Arendt, a.w., 20, meent dat er nog geen bewijs geleverd is voor ‘eine
Doppelverfasserschaft’; veeleer is hij van oordeel, dat de Reinaert door één auteur
geschreven is (met inbegrip van de fabel over de kikvors, met uitsluiting van het
‘bedorven’ slot). Hij beschouwt deze opvatting intussen als een ‘Nebenergebnis’ van
zijn onderzoek naar de satirische structuur van het werk.
Wanneer het verhaal precies geschreven werd, staat niet met volstrekte zekerheid
vast; Van Mierlo2 stelt het einde twaalfde eeuw (ca. 1180), wat ook Muller aanneemt,
al meent deze, dat het in zijn huidige vorm

1

2

In TNTL LXXXIV, afl. I vlg. schreef D.A. Stracke indertijd Over de Reinaertproloog van hss.
F. en A; hij slaat de overlevering van F heel wat hoger aan dan die van A, precies andersom
dan Hellinga, die A het hoogst aanslaat; verder acht Stracke mogelijk dat de twee verzen
over het ‘zoeken in Waalse boeken’ zijn geïnterpoleerd. Vgl. Van Mierlo, Leuv. Bijdr., 1957,
71-81.
J. van Mierlo, De definitieve Oplossing, VMA, okt. 1942, 595. - Een groot deel van de opstellen
van J. van Mierlo over de Reinaert werd gebundeld in De proloog van de Reinaert, Zwolle,
1953.
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eerst uit het midden der dertiende eeuw stamt. G.-H. Arendt daarentegen acht de
Reinaert geschreven in de eerste decennia van de dertiende eeuw; hij doet dit vooral
op taalsociologische gronden1.
M. Gysseling komt tot zeer concrete conclusies met betrekking tot tijd en plaats
van ontstaan, en wel op grond van taal en schrift van de handschriften. (Ik geef hier
zijn opvattingen, ook waar die afwijken van een Reinaert-kenner als Hellinga).
Van de Reinaert zijn vier handschriften bekend: twee fragmentarische uit de
dertiende eeuw (G en E) en twee volledige uit de veertiende (F en A).
Fragment G (bewaard op de gemeentebibliotheek te Rotterdam) is het oudste,
maar ook het meest verminkt en het geringst in omvang: het schrift dateert uit 1270-80
en de taal en spelling van de copiïst ervan wijzen op Gelderland of verder
noordoostwaarts.
Fragment E (bewaard op de Hessische Landesbibliothek te Darmstadt), een dubbel
blad, dateert uit het laatste kwart van de dertiende eeuw. De copiïst kwam uit
Nederlands-Limburg.
Het volledige handschrift F werd gevonden op het slot Dyck bij Neuss, en berust
nu op het slot Alfter bij Bonn. De taal van de copiïst is Zuidhollands; de copiïst blijkt
ook niet al te best bekend te zijn met het geografische kader waarin het verhaal zich
afspeelt.
Handschrift A is het jongste, het Comburgse, uit het derde kwart van de veertiende
eeuw, berustend in de Württembergische Landesbibliothek te Stuttgart. De taal en
de spelling verwijzen naar Oost-Vlaanderen, speciaal Gent.
Bestudering van de vier teksten leidde M. Gysseling2 tot de conclusie, dat de
dertiende-eeuwse fragmenten E en G duidelijk een betere en oorspronkelijker tekst
bieden dan de veertiende eeuwse afschriften A en F. ‘Ook de enclitische, synthetische
woordvormen in E en G doen zoveel archaïscher aan dan de uitgerokken, enclytische
vormen die F en vooral A kenmerken’3.
Indien men de limburgismen, respectievelijk saxonismen in de der-

1

2
3

G.-H. Arendt, a.w., 21-2. Hellinga is van mening, dat de Reinaert geschreven is in de tweede
helft van de twaalfde eeuw. Vgl. W. Gs Hellinga, Naamgevingsproblemen in de Reynaert,
1952. J. Flinn is er, met Van Mierlo en Hellinga, van overtuigd, dat de oertekst van Vanden
Vos Reinaerde wellicht tussen 1190 en 1200 werd geschreven.
M. Gysseling, Speurtocht naar de Reinaert-dichter, in Jaarboek 1966-1967 van de
Oudheidkundige kring ‘De vier ambachten’, Hulst, z.j. [1967], 9-20.
t.a.p., 13.
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tiende-eeuwse handschriften (E en G dus) uitschakelt, vertonen deze fragmenten een
archaïsche en onderling overeenstemmende spelling. Deze spelling en de taal van
de fragmenten lijken dan weer zozeer op die van de Gentse keurenvertaling van
ongeveer 1237, terwijl zij zozeer verschillen van andere teksten, dat M. Gysseling
praktisch tot identiteit van de auteur of tenminste tot identiteit van het scriptorium
besluit1. Daaruit zou volgen, ‘dat de Reinaert geschreven werd door de stadsklerk of
een der stadsklerken van Gent, hoogstwaarschijnlijk omstreeks 1230-40’2. Behorend
tot de intellectuele elite van Vlaanderen krachtens zijn ambt bij gerecht en
administratie, kwam hij in contact met heren van allerlei stand, kon hij een gescherpt
inzicht verkregen hebben in de gebreken van mensen en samenleving, en was hij op
de hoogte van rechtprocedures. - Uit het feit dat zijn spelling die van een aantal
monniken uit de Sint-Baafsabdij van ca. 1210 tot 1233 benadert, concludeert
Gysseling dat hij daar waarschijnlijk zijn opleiding ontving. - Opvallend bij dit alles
is volgens Gysseling de grondige kennis die de auteur van de streek van Hulst bezit34.
Tot zover de weergave van de uiteenzetting van Gysseling, - waarbij de vraag
gesteld kan worden of, indien de bedoelde fragmenten inderdaad geschreven zouden
zijn in Gent rond 1230-40, deze fragmenten niet op hun beurt overgeschreven kunnen
zijn van een (veel) ouder handschrift.
Is, althans vooralsnog, niet met zekerheid vast te stellen wanneer (hoe vroeg!) de
Reinaert geschreven werd, het werk moet ca. 1270 in elk geval voltooid en bekend
zijn geweest. Er bestaat namelijk een be-

1
2
3

4

M. Gysseling, t.a.p., 14; op blz. 16 gebruikt hij de term ‘hoogstwaarschijnlijk’ voor deze
identiteit.
M. Gysseling, t.a.p., 14. Vgl. ook dez., De aanvang, VMA, 1968.
De laatste auteur over de vraag welk Hulsterloo bedoeld is, meent Hulsterloo in
Hulster-Ambacht. Aldus P.J. Brand, Jaarboek Oudheidkundige kring ‘De vier ambachten’,
Hulst, 1964-65, 84-8; hij polemiseert hierin tegen D. Stracke die deze stelling verwierp.
Een zeer opvallende theorie werd ontvouwd door E. Cramer-Peeters, volgens wie de eerste
versregel gelezen moet worden: ‘Willem di Madorna makete’. Deze Willem di Madorna zou
zijn Guillem da Berguedun, Catalaans baron, seigneur da Madorna, een troubadour die in
het Oud-provençaals schreef, maar ook de Reinaert vervaardigde. Zij zette haar theorieën
uiteen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 4 juli 1964 en gaf een voordracht over deze
aangelegenheid aan de universiteit van Amsterdam; de tekst van deze voordracht is afgedrukt
in Jaarboek 1966-1967 van de Oudheidkundige kring ‘De vier ambachten’, Hulst, z.j., [1967],
21-36. - Voorlopig moge deze seigneuriale theorie in een voetnoot worden ondergebracht.
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werking in Latijnse versregels, Reynardus Vulpes van Balduinus Iuvenis; zijn laatste
uitgever acht het gedicht voltooid na juli 1272 en voor oktober 12791. Van betekenis
zijn ook de volgende woorden in de aanhef: ‘Fabula Reynardi, sicut reor agnita multis
teutonice scripta, metrificata sonet’, d.w.z. ‘De geschiedenis van Reinaert, velen,
naar ik meen, in de Vlaamse tekst bekend, klinkt nu in latijnse verzen’. Als Balduinus
zich dus aan zijn bewerking zet, is, zegt hij, de Vlaamse tekst velen bekend (naar ik
meen). De Vlaamse Reinaert is dus stellig niet vlak voor de jaren zeventig geschreven.

Esopet
De oudste diergedichten die men kent, staan op naam van de Phrygische of Lydische,
geheel legendarische Aesopus; diens korte proza-verhaaltjes werden via het Grieks
van de Syriër Babrios (vierde eeuw) in de Romeinse keizertijd overgebracht in
Latijnse verzen door Avianus, wiens werk in de middeleeuwen grote bekendheid
genoot. Behalve door Avianus werden Aesopische fabels2 in metrische vorm bewerkt
door Phaedrus (eerste eeuw na Christus), maar de bundel van deze Romein had in
de middeleeuwen niet de bekendheid van die van Avianus; omwerkingen ervan
werden echter zeer vermaard; een of meer daarvan zijn de bron van onze
middeleeuwse Esopet3: 67 fabels met een proloog, waarin de dichter verklaart dat
hij ‘wille in die ere ons Heren bi beesten ende bi vogelen leren ... die nature van den
lieden’. Op die natuur had de auteur overigens een tamelijk sceptische visie. Van
Maerlant schreef een fabelverzameling Esopet toe aan ons verder onbekende auteurs
met de namen Calfstaf en Noydekijn. Is het

1

2

3

Reynardus Vulpes, de latijnse Reinaert-vertaling van Balduinus Iuvenis, kritisch uitgegeven
en vertaald door R.C.B. Huygens, Zwolle, 1968 (met een belangrijke inleiding), 25. - Zie
ook J. te Winkel, Ontw. I, 390, noot 1.
Behalve de fabels van La Fontaine worden de fabels van oudheid, middeleeuwen, renaissance
en verre oosten beknopt behandeld in C. Hanlet, Initiation aux fables de La Fontaine,
Bruxelles, 1948; verder J.F. Heijbroek, De Fabel, Ontwikkeling van een literatuursoort in
Nederland en in Vlaanderen, Utrecht, 1941. Het grote standaardwerk over deze materie is
nog altijd L. Hervieux, Les fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen
âge, Paris, 1893-99, vijf delen.
Laatstelijk uitg. door G. Stuiveling, Esopet, Amsterdam, 1965, twee delen (in deel I
facsimile-uitgaaf); een meer eenvoudige uitgaaf is die van W.E. Hegman, in de Klassieke
Galerij, Antwerpen-Amsterdam, 1955.
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ónze Esopet? Mogelijk, nu wel waarschijnlijk is, dat onze Esopet twee auteurs
verraadt1.
De auteurs hebben, zoals Stuiveling in zijn uitgaaf aantoont, meestal trouw maar
allerminst slaafs vertaald, en zich niet zelden grote vrijheden veroorloofd. Zij hebben
met bekwame pen de middelen der kunst aangewend om echt kleine dichtwerkjes
van hun fabels te maken.
In sommige fabels van de ons overgeleverde Esopet dragen dieren eigennamen,
een eigenschap die deze fabels met het dierenverhaal verbindt. De voor de hand
liggende veronderstelling, dat het uitvoeriger dierenverhaal zich ontwikkeld zou
hebben uit deze of soortgelijke fabels, is intussen niet juist.
De Esopet is geschreven in de dertiende eeuw, in Vlaanderen. De schrijver(s)
ervan heeft (hebben), meent men, de Reinaert gekend, althans een Reinaert, zoals,
omgekeerd, de Esopet weer bekend was aan de auteur van Reinaert II.

Geestelijke letterkunde
Het meest markant heeft het religieus idealisme van deze eeuwen zich geuit in de
mystiek, het streven naar de zo volmaakt mogelijke vereniging met God. Men
beschouwt de mystiek vaak als een volstrekte tegenhanger van de scholastiek; deze
laatste wordt dan als dor formalisme veroordeeld, in tegenstelling met de mystiek,
die het individu de onopvallende gelegenheid zou geven buiten de netjes geharkte
‘dogmatische’ paden van de kerk te wandelen. Een schijn van waarheid ontleent deze
opvatting aan het feit, dat de scholastiek in haar vervalperiode ontaardde in
spitsvondigheden en formalisme, terwijl er mystici geweest zijn (evengoed als
scholastieke geleerden overigens) die niet van ketterse stellingen en opvattingen
waren vrij te pleiten. Maar het is toch ook niet meer dan schijn. Vooral is met de
opstelling van deze antithese geen recht gedaan aan de nieuwe geest die vooral sinds
het begin van de twaalfde eeuw met de opbloei van het kerkelijk leven en de behoefte
aan geestelijke bezinning leidde tot een sterke opbloei van de wijsgerige en
theologische studies2. Men zet zich dan aan de systematische en wetenschappelijke
behandeling van de geloofswaar-

1
2

Uitg. G. Stuiveling, I, inleiding, 10-14; oudere literatuur hierover I. Scharpé, Album Vercouillie
II, Brussel, 1927, 241-8, samenvatting in de uitgave van Hegman, XII-XIII.
Behalve het universitair onderwijs heeft uiteraard ook het niet-universitaire een grote rol
gespeeld in de beschavingsgeschiedenis der middeleeuwen; dit is grondig onderzocht door
R.R. Post, Scholen en Onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen, Utrecht, 1954.
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heden van het katholicisme. De poging nu om alle levensverschijnselen, met name
die op godsdienstig terrein, in één grote en sluitende synthese van geloofsopenbaring
èn redelijk inzicht te ordenen en naar hun betekenis en diepste zin te verklaren, is
het wezenlijke van de scholastiek, waarvan Thomas van Aquino de belangrijkste,
maar geenszins uitsluitende vertegenwoordiger is. Deze scholastieke wetenschap
beoogt alles te beschouwen in zijn samenhang met God als schepper van alle dingen.
Zij wordt gedragen door de liefde tot God, wiens eer en verheerlijking zij beoogt.
Het ligt voor de hand dat deze scholastieke wetenschap zich niet op de laatste plaats
zal inlaten ook met de bespiegeling van de hoogste geloofswaarheden, om zodoende
te geraken tot een theologisch-verantwoord inzicht in de intiemer vereniging van de
ziel met de God der liefde. En wat hij theoretisch als enig juist erkent, zal de mens
ook praktisch metterdaad willen beleven. De opbloei der mystiek hangt dan ook
samen met de opbloei van de scholastiek1. Dat is het geval met name in Frankrijk.
De Nederlanden nemen maar op bescheiden wijze deel aan de theoretische fundering
van de geestelijke vernieuwingsdrang. Wel is er duidelijk sprake van een bloeiend
geestelijk leven, zowel in individuele als in communautaire praktijk, dit laatste in de
vele kloosters en abdijen, waaronder die van de premonstratensers en cisterciëncers
een belangrijke rol speelden. Maar ook buiten het eigenlijke kloosterlijke verband
werd religieus samengeleefd in de zogenaamde begijnhoven, later, tegen het midden
van de dertiende eeuw, in de begijnenparochies2.

1

2

Voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden zie St. Axters o.p., Geschiedenis
van de Vroomheid in de Nederlanden, I (1950): De Vroomheid rond het jaar 1300; II (1953):
De eeuw van Ruusbroec; III (1956): De Moderne Devotie; IV (1960): Na Trente, Antwerpen;
daaraan toe te voegen St. Axters o.p., Inleiding tot een geschiedenis van de mystiek in de
Nederlanden, VMA, 1967, 165-306; M.M.J. Smits van Waesberghe s.j., Katholieke
Nederlandse Mystiek, Amsterdam, 1947, geeft een systematische uiteenzetting met vele
citaten uit middeleeuwse geestelijke schrijvers. - Veel teksten, maar weinig commentaar in
Steph. Axters o.p., Mystiek Brevier I, Het Ned. Mystieke proza, Antwerpen; 1944; III, De
Ned. Mystieke poëzie, Antwerpen, 1946. Een meer voor het grote publiek bestemde
bloemlezing uit de mystieke, ascetische en eschatologische gedichten en geschriften, alsook
uit geestelijke liederen en refreinen bezorgden R. Gaspar en Rob. Roemans, Onze
Middeleeuwse Letteren als Spiegel van ons volk I, s.l. [Brugge], s.d. [1955], met uitvoerige
bibliografische aantekeningen.
Hierover, na J. Greven, Die Anfänge der Beginen, Münster i.W., 1912, en L. Philippen, De
Begijnenhoven, Antwerpen, 1918, vooral J. van Mierlo, De bijnaam van Lambertus li Beges,
in VMA, 1925, dez., Lambert li Beges in verband met de begijnenbeweging, VMA, 1926.
Verder Dom J. Huyben, Les Origines de l'école flamande, La Vie Spirituelle, avril 1939 en
vlg. afl.; Alcantara Mens o.f.m. cap., Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnenen Begardenbeweging, Antwerpen, 1947.
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Belangrijke geschriften van letterkundige waarde leggen van deze religieuze opleving,
van dit streven naar een volmaakt-menselijk leven in christelijke zin, blijvend
getuigenis af. Terwijl echter in de zuidelijke landen de hierop betrekking hebbende
literatuur nog altijd in het latijn werd neergeschreven, schijnt in de Nederlanden voor
de uiting van de mystieke beleving het eerst de eigen volkstaal te zijn gebruikt, een
novum van cultuurhistorische betekenis.

Hendrik van Veldeke: Leven van Sint Servaes
Een der eerste meer omvangrijke geschriften dat getuigenis aflegt van bezinning op
geestelijke waarden, is het Leven van Sint Servaes1 van Hendrik van Veldeke. Dit
oudst gedateerde heiligenleven in onze taal werd door Van Veldeke geschreven op
verzoek van Hessel, ‘die doen der costerijen plach’, en opgedragen aan gravin Agnes
van Loon2. De datum waarop het Leven van Sint Servaes geschreven werd, staat niet
vast. Het kan gebeurd zijn vóor Veldeke aan zijn Eneide begon, het kan gebeurd zijn
in de jaren waarin hij het handschrift van (het grootste deel van) de Eneide kwijt
was, het kan ook geschreven zijn nadat hij de Eneide voltooide; misschien ook is het
eerste deel ouder dan het tweede3.
Veldeke heeft voor de samenstelling van zijn Leven een van de vele Latijnse teksten
gevolgd, waarin het leven van de heilige Servatius be-

1

2
3

Sint Servatius-legende, uitg. J.H. Bormans, Maestricht, 1858; G.A. van Es, Sint Servaes
Legende, Antwerpen, 1950, een diplomatische uitgave. Een kritische uitgave bezorgden Th.
Frings-G. Schieb, Die epischen Werke des Henric van Veldeken I: Sente Servas-Sanctus
Servatius, Halle, 1956 (uitvoerig hierover C.C. de Bruin, NiTlg, 1958, 95-104). Marie Koenen
gaf een moderne bewerking van het gedicht onder de titel Hendrik van Veldeke's Sint Servatius
Legende, Bussum, 1912, een uitvoerige samenvatting J. Notermans, Sint Servaas, een
Europese figuur, 1957. Een oudere beschouwing over het gedicht en de auteur J. van Dam,
De letterkundige beteekenis van Veldeke's Servatius, TNTL, 1928, 202-50.
Over Hessel en Agnes van Loon zie J. Notermans, Her Hessel der Custenaer, TTL, 1927,
205-15, en Levende Talen, 1965, p. 366-8, waar hij ook oudere literatuur noemt.
Leo Delfos dateert (Hendrik van Veldeke onder de Brabanders, Wetenschappelijke tijdingen
24 (1965), kol. 345-60) tussen 1170 en 1180, vermoedelijk.
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handeld werd1. Het rijkelijk legendarisch verhaal is, naar de gewoonte van die tijd,
ingedeeld in twee helften: de eerste behandelt het leven van de heilige, de tweede de
eer die Servatius' nagedachtenis ten deel viel, de geschiedenis van het bisdom
Maastricht, de wonderen in verband met de verering van de heilige, enz. Indien het
werk de aandacht is blijven trekken, valt dit meer toe te schrijven aan zijn
cultuurhistorische betekenis dan aan de literaire waarde ervan; deze dwingt niet tot
grote bewondering; klaarblijkelijk werd Veldeke meer bewogen door zijn opdracht
een plaatselijke heilige te eren dan door spontane aandrang des harten.
Een volledige tekst van de Sint Servaes is ons alleen maar overgeleverd in een laat
vijftiende-eeuws Brabants-Limburgs handschrift2. In 1883 werden fragmenten ontdekt
van hoge ouderdom, die door hun Oud-limburgse taal dicht bij het origineel staan3.
Op deze grondslag en op die van hun dialectenkennis, ondernamen Frings en Gabriele
Schieb een kritische uitgaaf, in zekere zin dus een bewerking, van de Sint Servaes4.

Leven van Sinte Lutgart
In een iets latere periode werd in het Diets ook geschreven over godsdienstige figuren
uit een min of meer recent verleden. Thomas van Cantimpré en Jacob van Vitry
hebben in het Latijn de herinnering bewaard aan een viertal religieuze vrouwen uit
de zuidelijke gewesten: Christina van Sint Truyen, die leefde van 1150 tot 1224;
Maria van Oignies, die in 1174 te Nijvel in het bisdom Luik geboren werd en in 1213
als begijn stierf; Margaretha van Yperen, die in 1237 eenentwintig jaar oud overleed,
en Lutgart van Tongeren, wier leven ook voor de Nederlandse letterkunde van groot
belang werd. Deze Lutgart werd

1
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4

G. Schieb, Heinrich von Veldeke, 1965, p. 3 en 31-9. P.C. Boeren, TNTL 73 (1955), p. 241-61;
G. Schieb, Die handschriftliche Ueberlieferung der Eneide Henrics van Veldeken und das
limburgische Original, 1960, p. 21; G. de Smet, J. van Mierlo en het Veldekeprobleem,
Groningen, 1963, p. 7.
J. Deschamps, De herkomst van het Leidse handschrift van de Sint-Servatiuslegende van
Hendrik van Veldeke, Handelingen Zuidned. Mij. voor Taal- en Letterkunde 12 (1958), 53-78.
Uitg. L. Scharpé, Leuvensche Bijdragen, 1899, p. 5-22. M. Gysseling, De aanvang, VMA,
1968, spreekt over fragmenten van het handschrift-zelf die bewaard bleven, te dateren
omstreeks het einde van de twaalfde eeuw.
Zie p. 172, noot 1.
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in 1182 te Tongeren geboren; zij stierf in 1246 in de Abdij van Aywières, die in
verschillende plaatsen gevestigd was geweest, het laatst in Germain St. Couture.
Aanvankelijk benedictines, ging Lutgart later naar de cisterciënserinnen over, de
orde die bij uitstek vorm heeft gegeven aan het streven naar geestelijke verdieping
en volmaaktheid dat in deze tijd de zuidelijke Nederlanden kenmerkte. Lutgarts leven
werd, vrijwel onmiddellijk na haar dood, in het Latijn beschreven door de dominicaan
Thomas van Cantimpré (Cantimpratensis)1, die met de mystieke beweging, welke
uit bovengenoemd streven was voortgevloeid, in nauwe betrekking stond. Naar
Thomas' werk werd ons Leven van Sinte Lutgart2 bewerkt, wellicht al vóór 1254.
Bewaard bleven 20.000 versregels; zij vormen een om verschillende redenen zeer
opmerkelijk werk. Opmerkelijk, allereerst, om de nobele conceptie van het leven die
erin ligt uitgedrukt; deze vindt haar uitgangspunt in de klassieke opvatting van de
liefde tot God, die dit werk ten dele doet behoren tot de mystieke literatuur. Wie de
zuivere opvatting heeft van de werkelijke liefde, zal niet langer, aldus de schrijver,
aardse, wereldse, zinnelijke liefde met de hoge naam der minne noemen, ‘loos baraat
ende arge treken bedekken met der minnen name’. Deze past alleen waar de ziel
streeft naar de innigste vereniging met de Godheid, die zich ‘onderdanig geeft’ aan
de ziel die in minne leeft. In beknopt bestek, maar het wezenlijke omvattend, wordt
in dit werk verder uiteengezet welke gedragslijn de God minnende ziel te volgen
heeft om te kunnen drinken ‘der Minnen wijn met groten togen’, zoals Lutgart deed,
die tenslotte de zoete liefdegloed leed en in de diepte der liefde verzonk, ‘doogde
suten orewoet’. Deze intieme omgang met God heft Lutgarts leven ook geheel in de
‘hoofse’ sfeer: er is daarin een streven naar innerlijke en uiterlijke beschaving, ook
en vooral in de omgang met anderen, een streven ook naar sierlijkheid van taal ter
uitdrukking van wat men te zeggen heeft. Ook de schrijver van ons Leven heeft naar
dit laatste ge-

1
2

Over Thomas van Cantimpré, St. Axters, Nederl. mystieken in het buitenland, VMA, 1965,
241-51.
Leven van S. Lutgart, uitg. Fr. van Veerdeghem, Leiden, 1899. Fragmenten in J. van Mierlo,
Geestelijke Epiek der Middeleeuwen, Amsterdam, 1939. Over dit Leven J. van Mierlo, Willem
van Afflighem, VMA, 1935, ook afz. uitgegeven, met bloemlezing; over Sint Lutgarts mystieke
opgang L. Reypens, OGE XX (1946), 7-49. - Wannéér werd het vertaald? Van Mierlo acht
mogelijk: al vóór 1254. Dat zou dan wel erg snel zijn, voor een werk van deze omvang.
Willem-zelf zegt elf jaar gewerkt te hebben. Als hij meteen in 1248 begonnen is, zou hij op
z'n vroegst rond 1259 klaargekomen zijn (1248 is het jaar waarop Thomas zijn biografie
voltooide).
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streefd en hij heeft zijn doel bereikt: het Leven van Sinte Lutgart is verteld in een
rijke en brede stijl, sterk synthetisch en fraai van woordkeus. Zeer opmerkelijk is
ook de verstechniek: deze verzen zijn - curieuze uitzondering met Van Ons Heren
Passie van veel later - zuiver jambisch gebouwd, - een maat, die de dichter tot steun
heeft gestrekt bij het schrijven van zijn ritmisch nergens eentonig verhaal.
Het is gemotiveerd hier eerder van dichter dan van vertaler te spreken: het Latijn
van Thomas van Cantimpré was niet veel meer dan leidraad, stof voor de
middelnederlandse bewerker, die breed uitwerkte en o.a. de opvatting der minne een kenmerkend bestanddeel - invoegde. De auteur was mogelijk WILLEM VAN
AFFLIGHEM (1210 geboren te Mechelen - gestorven 1297), bastaard uit het adellijk
geslacht der Berthouts van Mechelen; na zijn studies te Parijs werd hij benedictijn
te Afflighem, later prior en, in 1277, abt te St.-Truiden. Sommigen zijn echter van
mening, dat het Leven van Sinte Lutgart oorsprónkelijk Limburgs is; het zou toen in
handen gekomen zijn van Willem van Afflighem, die het voor zijn Afflighemse
collega's liet bewerken onder verandering van de meest hinderende limburgismen1.

Beatrijs van Nazareth
Spreken over de minne en de mystiek betekent in deze periode echter vóóral spreken
over het werk van de grootste literaire figuur die de Nederlandse letterkunde in dit
tijdvak heeft opgeleverd: Hadewijch.
Zij munt uit zowel door haar verzen als door haar proza. Ook dit laatste is van een
ongemeen expressieve kracht en schoonheid. Stellig was zij de geniaalste prozaïst
uit dit tijdvak der middeleeuwen. Zij was echter niet de eerste prozaïst. Aan haar
vooraf ging o.a. de schrijver van de prozabewerking van de roman van Lancelot, die
men, als de bewaarde Rotterdamse fragmenten althans deel hebben uitgemaakt van
een vertaling van een complete cyclus, in zekere zin door zijn

1

J. v. Ginneken, Een epidemie der geesten, Onze Taaltuin, 1936, 76 vlg. - De auteurskwestie
werd uitvoerig behandeld door D.A. Stracke S.J. in het Lutgartnummer van Ons Geestelijk
Erf XX (1946), 50-101. Stracke verwerpt de stelling van het auteurschap van Willem van
Afflighem. (Strackes artikel werd geschreven vóór hij kon reageren op Van Mierlo's artikel
in VMA, 1935, 775-915, welk artikel dus als van ‘latere’ datum dan dat van Stracke gelden
kan). Over Middeln. handschriften uit beide Limburgen (o.a. het Kopenhaagse hs. van Van
Afflighems Sint Lutgart) zie G.I. Lieftinck, TNTL LXXII (1954), afl. 3-4.
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conjunctie met de Graal tot de ‘mystieke’ letterkunde kan rekenen. Aan haar ging
vooraf Beatrijs van Nazareth.
Het oudste Nederlandse proza dat ons volledig werd overgeleverd en dat met
zekerheid gedateerd kan worden, werd geschreven door deze figuur die op waardige
wijze Hadewijch inleidt: Beatrijs van Nazareth (ca. 1200-1268). Haar toenaam dankt
zij aan het klooster Nazareth bij Lier, waar zij - na eerst in andere kloosters zuster
geweest te zijn - vanaf 1236 woonde. Zij werd tot het mystieke leven ingeleid door
Ida van Nijvel, die op haar beurt gevormd was door een in 1214 gestorven Hadewijch
van Nijvel, een andere wel dan de grote schrijfster. Beatrijs schreef over haar leven
(tot ongeveer 1236) een reeks autobiografische aantekeningen in het Nederlands.
Van deze aantekeningen maakte haar geestelijke leidsman later gebruik toen hij, tal
van andere bronnen gebruikend, in nogal gekunsteld Latijn over Beatrijs schreef,
daarin ook de inhoud van diverse geschriften van Beatrijs samenvattend en die als
verslag van haar levenservaringen transformeerde. Een der hoofdstukken uit deze
vita1 (De caritate dei et septem eius gradibus) bleek een vertaling van een
Middelnederlandse tekst die al in 1895 door J.H. Kern gepubliceerd was als het 42e
van de z.g. Limburgsche sermoenen. Het staat nu bekend als de vrij korte, maar het
genre reeds duidelijk typerende, verhandeling Van seven manieren van heiliger
Minnen2, de zeven soorten of trappen van de liefde. Dat wil zeggen: van de liefde
die uit het hoogste, uit God, voortkomt, en terugkeert tot de opperste Oorsprong. Dit
geschiedt: 1 door de zuiverende liefde die streeft naar bevrijding uit alle zondigheid
en zich uit liefde tooit met zuiverheid; 2 door de onbaatzuchtige liefde, die de ziel
leert om te dienen uit liefde zonder begeerte naar loon en haar vreugde doet scheppen
in het lijden om de geliefde; 3 dit verlangen naar een volkomen dienen van God
wordt een grote kwelling en smart, waaruit echter de Liefde de ziel opheft; 4 als dit
geschiedt, wordt de gehele wil tot liefde; dan is zij zo diep verzonken en verzwolgen
in de afgrond der liefde, dat zij geheel liefde is geworden; 5 de Liefde kan echter
ook een smartelijke, het

1
2

Uitgave van de Vita Beatricis door L. Reypens, Studiën en Tekstuitgaven van Ons Geestelijk
Erf, Antwerpen, deel 15.
Beatrijs van Nazareth, Seven Manieren van Minne, uitg. door L. Reypens S.J. en J. van
Mierlo S.J., Leuven, 1927. Het werkje werd in hedendaags Nederlands overgezet o.a. door
A. Helman, Utrecht, 1928 (aanvechtbare overzetting: zie Studiën, febr. 1929, 103-116 en
Roeping VI, 534-6) en J. v.d. Kun S.J., Antwerpen, 1929 (Bloemen van ons Geestelijk Erf).
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hart wondende liefdebrand zijn, die steeds meer eist naarmate hij meer ontvangt; 6
de zesde manier is de overheersing der zegevierende liefde in de ziel, waarna volgt
7 de nog hogere liefde, wanneer de ziel boven haar menselijkheid in God getrokken
wordt; dit is de hoogste liefdedrang, die het verlangen wekt ontbonden te zijn uit dit
aardse leven om één te worden met God. Over deze laatste trap spreekt Beatrijs in
haar meest bewogen lyrisch proza.
Beatrijs' voorstelling van de bruidsmystiek, in het voetspoor van die van Bernardus
en van de Cisterciënsers, kent ongetwijfeld het extatische karakter dat de uitingen
van veel mulieres religiosae uit twaalfde en dertiende eeuw kenmerkt. Maar deze
voorstelling bevat óok de nieuwe elementen die in de Dietse mystiek van de dertiende
eeuw opvallen: haar Drieëenheidsmystiek, vooral ook een duidelijke waardering van
het menselijk verstand; daardoor onderscheidt zij zich opvallend van Bernardus en
de beweging der ‘extatische’ vrouwen. Daardoor komt zij reeds in de sfeer van
Willem van St.-Thierry en de Victorijnen1.
Eenvoudiger van taal en niet zo persoonlijk van vorm als Hadewijchs proza, bezit
deze verhandeling - die mogelijk reeds geschreven werd voor 1236 - toch reeds de
onvervalste, nobele klank van Hadewijchs grote mystieke proza en poëzie, die wij
thans te bespreken krijgen2.

Hadewijch
Van Hadewijchs leven en persoonlijkheid3 is ons weinig met zekerheid bekend.
Mogelijk stamde zij uit een adellijke familie uit Antwerpen. Zelf verzekert zij ons
in een van haar brieven, dat zij zich van haar elfde jaar geheel wijdde aan de dienst
der liefde. Wellicht bracht zij een (groot?) deel van haar leven door in Nijvel. Met
verschillende andere vrouwen stond zij in briefwisseling, zonder dat het overigens
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N. de Paepe, Jaarboek 1966 Kon. Vl. Acad., 233.
Over Beatrijs zie K. Heeroma, Beatrijs van Tienen, in De Brabantse Folklore, juni-aug.
1968, 219-28.
Over Hadewijch: N. de Paepe, Hadewijch, Strofische Gedichten, Gent, 1967; oudere lit.: J.
van Mierlo, Hadewijch, Brussel, 1926; M.H. van der Zeyde, Hadewijch, een studie over de
mens en de schrijfster, Groningen, 1934 (beoordeling door Van Mierlo, VMA, 1934, 141-183
en door Albert Verwey, Nieuwe Taalgids, 1934, 225 vlg.). Het probleem van de orthodoxie
van Hadewijch, dat niet zo lang geleden aan de orde kwam, is uitvoerig behandeld in de
studie van Albert Brouns, Hadewijch en de ketterij naar het vijfde visioen, Handelingen der
Zuidned. Mij voor Taal- en Letterkunde XXII (1968), 15-78 (nog niet in mijn tekst verwerkt).
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mogelijk is deze of haar zelf nader te identificeren1. Het meest waarschijnlijk is, dat
de belangrijkste periode van haar werkzaamheid viel in de eerste helft van de dertiende
eeuw. Belangrijker intussen dan de ons niet bekende data uit haar leven, is haar
geestelijke signatuur, die met grote duidelijkheid en sprekende trekken voor ons
oprijst uit haar Brieven, haar Visioenen en haar Strophische Gedichten2.
De ziel is een wezen dat door God gezien wordt, en waarvoor God zichtbaar is, aldus het uitgangspunt van Hadewijchs leer3. God en de ziel dus in hun onderlinge
verhouding. God: als waarheid in alle ding aanwezig, als goedheid zich uitstortend
in alle rijkdom, en als eenheid alle goeds omvattend. De ziel: uitgegaan van God, is
geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Men meent bij Hadewijch de leer van het
exemplarisme te vinden, de leer van ons oerbeeldelijk zijn in God, waarnaar het
bestaan in de tijd geschapen wordt. Dit alles in de geest van de ideeënleer van de
dertiende eeuw4, die voor dit aspect duidelijk aansluit bij Augustinus († 430)5. Deze
ziel dus, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, geschapen dus ook naar de liefde
die het wezenskenmerk is van God, streve naar eenwording met haar oorsprong, met
de minne. Wie hiernaar streven en begeren ‘God met minnen ghenoech te doene, si
beghinnen hier dat ewelike leven, daer God ewelike met leven sal’.

1

2

3

4
5

De laatste poging haar via een door haar genoemde ‘heer henric van breda’ te identificeren,
is niet gelukt. Zie P.C. Boeren, De heren van Breda en Schoten, Leiden, 1965, p. 219-24.
Daar ook oudere literatuur over dit onderwerp.
Een oudere bloemlezing uit de Verzen en het Proza van Hadewijch met inleiding en
aantekeningen door H.G. 't Hooft, Zutphen, 1938 (Klass. Lett. Pantheon). In de Bibl. der
Ned. Letteren verscheen een omvangrijker bloemlezing uit haar werken met uitvoerige
inleiding onder de titel Hadewijch, uitg. door J. van Mierlo, Amsterdam, 1950.
De hier volgende samenvatting is gebaseerd op haar brieven. Deze zijn laatstelijk uitgegeven
door J. van Mierlo in Hadewijch, Brieven, Leuven, z.j. [1948] (Leuvense Tekstuitg., twee
delen); daarvóór, voor het grootste deel met een Nieuwnederlandse overzetting ernaast, door
dr. M.H. van der Zeyde, Brieven van Hadewijch, Antwerpen, 1936. Aan deze vertaling zijn
de in de tekst gebruikte citaten ontleend. Later verscheen een nieuwe vertaling der brieven
onder auspiciën van het Ruusbroec-genootschap, bezorgd door Fr. van Bladel S.J. en B.
Spaapen S.J. (met inleidingen), Tielt, 1954. Voor de taalkundige aspecten van Hadewijchs
proza zie E. Allard, Een grammaticaal onderzoek van het proza van Hadewijch,
Nijmegen-Utrecht, 1937.
Zie hiervóór p. 51.
St. Axters, Hadewijch als voorloopster van de zalige Jan van Ruusbroec, in: Dr. L.
Reypens-album, Antwerpen, 1964, 60-1.
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Zij schroomt niet dit begin van het eeuwig leven, dat hier op aarde al aanvangt in de
volle genieting der Liefde, te noemen: een God-worden, almachtig en rechtvaardig:
‘in ghebrukene1 van minnen es men God worden2, moghende ende gherecht’. Als
deze hoge heerschappij der liefde in de ziel alleenheerser is, bestaan als het ware de
afzonderlijke deugden niet langer: dan hebben zij alle gelijkelijk aan Gods rechtsmacht
deel, zoals de drie personen in één God zijn: het beginsel der Drieëenheidsmystiek,
dat later bij Ruusbroec tot volle ontplooiing komen zal. Het bezit van de volledige
liefde impliceert het volledigste leven voor God en voor de mensheid.
Om dit hoge mystieke liefdeleven te bereiken, heeft de mens zich een voortdurende
ascese op te leggen. De juiste ascese inspireert zich op Christus, die in Zijn mensheid
allen ten voorbeeld strekken kan. Als Hij, moet de mens die de volmaakte liefde
veroveren wil, ‘eenvoldechleke sonder meer ende puerleke’, het oog gericht houden
op God, en nooit iets anders bezien, en geen andere troost aanvaarden dan in hem.
Men moet God dragen in zijn hart, en zich afwenden van alle bevrediging zowel van
vreemden als van vrienden, ja zelfs van Minne-zelf: ‘dat es een vreselijc leven dat
minne wilt, datmen ghenoechten van hare moet ontberen omme hare ghenoech te
doene’. Wie nu God mint, mint zijn werken, d.w.z. de edele deugden. Hier ligt de
toetssteen van de waarachtige minne: niet het zoete zich-getrokken-voelen tot God
is een bewijs van waarachtige Godsliefde; zoete gevoelens bergen zelfs een groot
gevaar in zich, zoals Hadewijch met rake psychologie aangeeft. Daar is een meer
betrouwbaar kenmerk: ‘na dien dat hi (de mens) ghefundeert es in doechden ende
ghewortelt in caritaten’. De beoefening van de deugd uit liefde tot God is een kardinaal
punt in Hadewijchs leer; het is niet zo, dat in Hadewijchs opvatting slechts plaats
zou zijn voor de vurige, hartstochtelijke liefdedrang met miskenning van het meer
intellectuele element. Zo ondubbelzinnig mogelijk en bij herhaling betoogt zij, dat
de mens zich bij de beoefening van de deugden moet laten leiden door de rede. Het
ingeschapen vermogen der ziel heeft twee ogen: minne en redene. Niet minne alléén
dus. Deze rede moet de leiding hebben bij de geleidelijke opstijging uit de
tekortkomingen naar het waarachtig deugdenleven, tenslotte naar God; als een min
of meer vaste zegswijze herhaalt zij: ‘wijsheit (vroetheid) leidet herde diepe in Gode’
(brief III, 43; brief XVIII, 133). En op de ver-
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genieten.
geworden.
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standsdeugd wijst zij wederom nadrukkelijk als zij zegt, dat er van de martelaren
staat geschreven, dat zij door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, en niet
door de liefde. Dat vindt zijn oorzaak hierin, dat het geloof vastheid en duur geeft
aan de liefde. De werken en het geloof moeten aan de minne voorafgaan, dan zal de
minne ze vurig maken. Uit de samenwerking van deze beide krachten groeit dan ‘een
overgroet werc’: de rede neme de gloed der liefde aan, de minne late zich beheersen
en binden aan het bestel van de rede. Uiteindelijk echter zegeviert toch de liefde, die
immers toegang heeft tot het geheimzinnig gebied, waar de wijsheid niet vermag
binnen te gaan ‘om Hem te kennen die op generlei wijze kenbaar is dan alleen in de
genieting der Minne’. In deze hoge liefdesgenieting vindt de ziel haar
enkelvoudigheid, en uit deze enkelvoudigheid ontspruiten al haar deugden:
ontfermichheit, caritate, wijsheit, die zullen regeren zoals de rijksgroten, hertogen,
graven en vorsten in het heilige Roomse Rijk in naam des Keizers.
Het is deze volkomen overgave aan de goddelijke liefde, die Hadewijch boven
alles prijst, bóven vasten en waken en velerlei arbeid, die haar ook alle aardse lijden
en smart gering doet achten: of men zwerft door het land of dat men in gevangenschap
moet lijden, ‘want hoet sijn sal, het is der Minnen werc’. Deze liefde geeft de hoogste
vrijheid, de ‘vriheit der minnen’, die bestaat in het vrijzijn van alle aardse boeien,
boeien, die het volkomen opgaan in de liefde belemmeren: alleen de hoogste liefde
bevrijdt daarvan volmaakt.
Zij veroorzaakt echter ook de grootste smart, die ontstaat uit de wetenschap de
volmaaktheid nog niet bereikt te hebben: ‘dat hoechste leven ende dat seerste wassen1
es: dat verderven2 en dat verdoven3 in smerten van minnen’, of, zoals zij een verwante
gedachte uitspreekt in een van die pregnant-beeldende formuleringen waarvan zij
het geheim bezit: ‘de vlamme berrent allen uren int march miere zielen’.
De Brieven van Hadewijch behoren tot het merkwaardigste proza dat in het
Nederlands geschreven is. Zij doen de lezer de middeleeuws-katholieke idee en het
daaraan beantwoordend levensgevoel, en dit in zijn schoonste vorm, duidelijk kennen.
De grondgedachte munt uit door eenvoud: bemin God met geheel uw ziel, en al wat
ge verder doet is goed. Op deze ene centrale idee is alles samengetrokken. Zij geeft
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het rechtlijnige aan Hadewijchs denkbeelden en overtuigingen. Haar overtuiging is
niet een gevoelsovertuiging, maar berust op een ook theoretisch zich verantwoordende
basis, waar zij minne en rede in rustig evenwicht gehandhaafd wil zien, en meermalen
uitdrukkelijk waarschuwt tegen de ‘soeten ghevoelne’ die het verlangen zijn
spankracht gemakkelijk doen verliezen; ‘wat iemand voelt, dat is de maatstaf niet
van zijn minne’, maar deugden en naastenliefde kunnen gelden als betrouwbare
kenmerken van de ziel die God waarlijk bemint. De deugden, omdat zij duidelijk
Gods werken zijn; maar ook de naastenliefde is voor Hadewijch een uitvloeisel der
Minne. Het is deze liefde die haar tot het schrijven van haar prachtige brieven bewoog.
Het valt niet moeilijk in het 45-tal Strophische Gedichten1 van Hadewijch,
geschreven in de vorm van de Provençaalse minnelyriek, alsook in haar paarsgewijs
rijmende gedichten dezelfde grote ideeën die aan de Brieven ten grondslag liggen,
terug te vinden; in deze lyriek wordt aan groter gemoedsbewogenheid uiting gegeven
dan in de Brieven. En bij de dynamisch-hartstochtelijke natuur van Hadewijch, met
haar eis van volstrekte overgave, is voor ‘storme’, zoals zij alle hevige, onstuimige
beweging noemt, alle aanleiding. Zij kent maar één machtig, alle andere overtreffend
ideaal, dat van de liefde, een onontkóómbaar ideaal voor de edele ziel, die móet
beminnen en die door de liefde het leven adelt, maar dan ook de hoogste liefde geheel
bezitten wil; zij weet:
Die sonder Minne leven sijn dode.

‘Verblaken in uwen brant’ is het ideaal, dat de edele minnende bezielt, maar dat
verborgen blijft voor de tragen van hart en de laaggezinden, de dorpers:
Traeghen herten ende nederen sinnen
Hen blijft verborghen tgrote goet,
Dat dieghene wel bekinnen,
Die leven in Minnen orewoet.
Want si doen menich scoon ghemoet
In storme ende in avonture.
Hets recht dat si hebben spoet
Inder Minnen hoghe nature.

1

Hadewijch, Strophische Gedichten, uitg. J. van Mierlo, Leuven, 1910 (Leuvense
Tekstuitgaven). Nieuwe uitgave, Strophische Gedichten, I Tekst en Commentaar, II Inleiding,
Antwerpen, 1943; Mengeldichten, uitg. J. van Mierlo S.J., 1952. Over De Poëzie van
Hadewijch, met vele citaten, J. van Mierlo, VMA, april 1931, ook als boek uitgegeven,
Antwerpen; dez. TNTL, 1944, 226-45; M. v.d. Kallen, Een grammaticaal en rhythmisch
onderzoek van Hadewijchs poëzie, Den Haag, 1938.
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Het is trouwens de wil der minne, dat de ziel Hem zal beminnen in volledige overgave,
zonder enig voorbehoud. De liefde leeft eigenlijk in een voortdurende, nooit
eindigende strijd met God; door Hem wezenlijk overwonnen worden is haar ideaal.
Dit beeld van de strijd suggereert reeds de sfeer van Hadewijchs innerlijk leven:
zij leeft nog geheel uit de idealen van de hoofse ridderlijkheid; trouwe dienst aan de
Heer is het wachtwoord; zij verwerpt alles wat zweemt naar ‘nederheit’, laagheid,
maar wil vervuld zijn van nederigheid, van de ware ootmoed die zij eert in een der
diepzinnigste Maria-gedichten uit onze letterkunde; het is immers Maria's nederigheid
die God ertoe deed besluiten haar uit te kiezen tot Moeder van God, om zo door haar
het geheim der Menswording te doen voltrekken: Wat so ons God ie onste.
De trouw intussen heeft de leiding te aanvaarden van rede, het vermogen dat de
minnende ziel bijzonder doet lijden; het doet immers de ziel alle lagere genoegens
versmaden om alleen het oog gevestigd te houden op de goddelijke liefde, in wier
aanschijn de ziel al haar vonnissen leest. Lijden is wel de grote, onontkoombare wet,
de smarten zijn zelfs het grote geschenk van de liefde.
Tòt orewoet de ziel opvoert, in de storm naar God wegrukt: orewoet, de furor
amoris, de onstuimige liefdedrang naar de goddelijke liefde. Zij maakt geen definitief
einde aan het lijden, maar zij omvat dit in de verrukking om de liefde. Daardoor is
orewoet, die het lijden beleeft als het middel ter gelijkwording aan de eeuwige liefde
die ook Christus in zijn mensheid omvat, de grote, onmetelijke blijdschap, de
zielvervoerende verrukking, die echter nooit de ziel geheel verzadigt en altijd dieper
in de goddelijke liefde poogt door te dringen, met haar poogt één te worden. Orewoet:
de ziel ervaart het hoogste leven, dat vreugde en lijden ondergaat in volledige overgave
aan de wil der goddelijke minne. Wat deze geestesverrukking is en omvat, ‘hier toe
en weet ic gheen dietsch noch ghene redene’, zegt Hadewijch in een van haar Brieven;
zij kan erover stamelen in haar verzen, zij kan de kreten van verrukking en smart
slaken, waarvan de gedichten vervuld zijn. Zakelijk de belevenis omschrijven, is
haar niet wel mogelijk.
Uit de aard van de zaak spreekt in deze gedichten het affectieve element
nadrukkelijker dan het intellectualistische. N. de Paepe heeft gewezen op de
merkwaardige overeenkomst tussen deze mystieke en de profane minne, niet op het
ontologische vlak, maar op het psychologische. ‘In beide is de liefde als verlangen,
niet als ontmoeting, essen-
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tieel, zodat beide psychologisch gekarakteriseerd worden door een verhoogde
emotionaliteit met een antithetische inhoud. In beide is het geliefde object afwezig
uit de fenomenologische structuur van de beleving, zodat we in beide te doen hebben
met een liefdespanning die als spanning wordt beleefd en beleden, die deze spanning
als een nieuwe zijnswijze beschouwt en aanvaardt en er een veredelende waarde
voor de ene, een heiligende voor de ander in vindt. In beide hebben we te doen met
een ‘introvert’ beleefde liefde, een liefde die bereid is bij zichzelf te verwijlen als
bij het middel dat ze is, een liefde die op de eerste plaats een poging is tot positieve
integratie van een geboden situatie’1.
Weinig verwonderlijk dan ook, dat de mystieke minne - met overigens voor de
hand liggende uitzonderingen - voor haar verwoording veelvuldig gebruik maakt
van wat de profane minne aan technische verworvenheden (beelden, begrippen,
motieven) kende. Dit gebruik is bij Hadewijch overbekend. De Paepe gaat zover,
dat hij met betrekking tot de motieven en de beelden rond het thema van vreugde en
droefheid der mystieke minne de opvallend negatieve aspecten ervan, dus de
liefdeservaring als neerdrukkende kracht, verklaart uit beïnvloeding van de hoofse
lyriek.
Van bijzonder belang is uiteraard de vraag wie of wat precies bedoeld is met
Minne. J. van Mierlo heeft, al vele jaren geleden, betoogd2 dat de Minne (ook het
object daarvan) niet ongeslachtelijk is, niet als volkomen amorf beschouwd kan
worden, maar dat Hadewijch zeer duidelijk God (en Christus) bedoelt. Hadewijchs
leer is, meent hij, niet anders dan de leer van onze vergoddelijking door de genade
of door de liefde Gods. Hij erkent volmondig, dat Hadewijchs mystieke lyriek zich
aansloot bij de vormen van de hoofse minnelyriek en bij de daarin voorkomende
sterke neiging tot personificatie van abstracte begrippen. Daaruit vloeide voort de
neiging om de liefde als een als het ware van God zelf onderscheiden, over God
heersende koningin voor te stellen. Maar de liefde is tenslotte toch in de werkelijkheid,
en niet alleen in de poëtische verbeelding, identiek met Christus, met God, nog beter:
met de goddelijke liefde. De Paepe is genuanceerder: hij

1
2

Jaarboek Kon. Vlaamse Acad., 1966, p. 231.
De ‘minne’ in de strophische gedichten van Hadewijch (VMA, 1941, 687-705) betoogt contra
M.H. van der Zeijde, Hadewijch, Groningen, 1934 en M. van der Kallen, a.w., Zie p. 181,
noot 1.
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meent dat de minne-zelf slechts in een zeer beperkt aantal plaatsen vereenzelvigd
mag worden met God, Christus of de goddelijke liefde. Ze is in de eerste plaats een
beleving, de wijze waarop de ziel haar verhouding tot God beleeft, een dynamische
relatie-beleving. ‘Alleen grammaticaal en syntactisch verschijnt de minne als persoon.
Op het lyrische vlak evenwel en naar de inhoud beschouwd, blijkt minne de tot
‘gestalte’ geworden beleving te zijn, de gepersonifieerde minne-emotie of de
gepersonifieerde dynamische verhouding ziel-God’. ‘Het lijdt geen twijfel dat
Hadewijch, zoals de mystieke auteurs die haar voorafgingen, ervan overtuigd was
dat de liefdebeleving haar oorsprong in God vindt, dat de liefde een gave Gods is,
doch psychologisch ervaart zij de liefdebeleving als in de mens aanwezig en deze
ervaring in al haar aspecten, zingt zij in haar Strofische Gedichten uit aan de hand
van de minnethematiek’1.
Bijzonder duidelijk vermag zij de hoogste verrukking van de geest, het opstijgen tot,
en opgenomen worden door de Godheid in diens verheven liefde plastisch gestalte
te geven in haar prachtige Visioenen2: machtige beeldingen van de stijging der ziel
tot in het stralende licht. Klaarblijkelijk heeft de schrijfster met bijzondere voorkeur
de Apocalyps gelezen; de invloed daarvan heeft zij echter geheel zelfstandig verwerkt:
met grote zekerheid weet zij de indrukwekkende, waarlijk kosmische verbeeldingen
voor de lezer op te roepen. Wellicht sterker nog dan in haar gedichten openbaart zich
in deze Visioenen de unieke scheppingskracht van deze vrouw, die in Nederlandse
taal nog nooit uitgebeelde werkelijkheden gestalte verleende. Zij deed dat met de
strakke soberheid van lijn, in de geheimzinnige, besloten, duister-broeiende sfeer
die de Romaanse kerken kenmerkt, in tegenstelling met Ruusbroecs meer open
gothische stijl3.

1
2

3

Jaarboek Kon. Vl. Acad., p. 236.
Hadewijch, Visioenen, I Tekst en commentaar, II Inleiding, Leuven, 1924-25. (Leuvense
Tekstuitg.). Overzetting in hedendaags Nederlands door A. Verwey, De Visioenen van
Hadewijch, Antwerpen-Santpoort, 1922.
De vergelijking is van St. Axters, Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden II,
Antwerpen, 1953, 469: ‘Wanneer wij een vergelijkingspunt mogen zoeken in de ontwikkeling
van de Middeleeuwse bouwkunst, roept het betoog van Hadewijch ons namelijk nog de
sobere lijn van de Romaanse kerken voor den geest, terwijl Ruusbroec's uiteenzettingen,
waarin ieder ondergeschikt punt met zorg wordt uitgewerkt, nog het best bij het roosvenster
van een Middeleeuwse kathedraal in flamboyant gotischen stijl kan worden vergeleken’.
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N. de Paepe stelt, dat er niet veertien visioenen zijn, zoals ze in de uitgave van Van
Mierlo worden geteld, maar elf. Deze elf vertonen alle hetzelfde drieledige schema:
1. situering van de gebeurtenis op een bepaald ogenblik in een niet nader te bepalen
verleden; 2. het relaas van het visionair geschouwde met de verklaring ervan, dat wil
zeggen het relaas wordt verwerkt tot onderricht; 3. de mededeling dat zij door God
met de mystieke genade is begunstigd.
De Paepe meent, dat Hadewijch deze Visioenen niet optekende ten behoeve van
haar biechtvader, maar voor een vriendin, waarschijnlijk dezelfde voor wie de Brieven
bestemd waren. En langs deze vriendin voor anderen, die in het mystieke leven wilden
worden opgeleid en voor wie zij de mystieke beleving schetste aan de hand van haar
eigen visioenen. De bundel bewaarde visioenen werd hoogstwaarschijnlijk als één
geheel geconcipieerd en in dezelfde winter geredigeerd1.
Hadewijch is de hoogste top in het bergland van onze middeleeuwse letteren: zij
is dit om de uitzonderlijke belangrijkheid en veelomvattendheid van haar innerlijk
leven, dat ziel en zinnen, rede en gevoel, vreugde en smart, hemel en aarde in één
gesloten en dynamische eenheid omvat en telkens opnieuw in een elementair èn
synthetisch élan opvoert naar het hoogste ideaal dat denkbaar is. Zij is dit om de
geniale wijze waarop zij dit innerlijk beleven en uiterlijk waarnemen gestalte wist
te verlenen. Zij bezat in de hoogste mate het artistiek scheppingsvermogen, dat de
beleving in een van binnenuit gegroeide vorm deed kristalliseren. Ongetwijfeld kende
zij de troubadourspoëzie; met grote zekerheid hanteert zij in haar gedichten de
strofenschema's en beelden van voorgangers en tijdgenoten; maar dit zijn slechts
uiterlijke vormen, die zij opneemt om ze geheel met haar eigen psychische dynamiek
en artistieke vormkracht te doordringen en om te vormen. Van binnenuit ontstaat de
weidse visie, het synthetische overschouwen van cosmische verbeeldingen, het sterke
ritme, maar ook het trefzekere woord, het grootse beeld, de rijke, prachtige, pralende
klank.
Dezelfde eigenschappen kenmerken ook het proza van haar Brieven en Visioenen,
dat bovendien een meesterlijke periodenbouw kent: het innerlijke, in Hadewijch
stromende, ritme doorgolft ook haar zinnen, een ritme dat in gedragen melodieën
voortstroomt; de taal is rijk en

1

Handelingen Kon. Zuidned. Maatschappij voor Taal en Letterk. en Gesch. XIX (1965),
409-10.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

186
vol klank, en zo werd haar proza ‘een donkere majestueuze muziek’, zoals M.H. van
der Zeijde kenschetste.
Geheel deze schoonheid, ook die van de uiterlijke vorm, is door Hadewijch
opzettelijk bedoeld. Haar leuze aan het slot van een van haar brieven: Vaert wel ende
levet scone! omvat een levensprogram, dat het hoogste ideaal tegelijk als schoonheid
en waarheid ziet. Geheel in de sfeer van de hoofse, onbaatzuchtige, op de trouwe
dienst van de geliefde ingestelde minne, heeft zij haar leven gezien als een trouwe,
onbaatzuchtige dienst aan de hoogste schoonheid, een dienst die ook in schoonheid
voltrokken moest worden en de dienares-zelf tot een door de gloed en het licht der
goddelijke schoonheid doorstroomde en doorstraalde persoonlijkheid moest maken.
In zijn felheid en hartstochtelijkheid doet Hadewijchs werk merkwaardig modern
aan; het demonstreert, dat ook zij ‘groot en hartstochtelijk’ wilde leven, en zij kón
het; zij bezat een precies bepaald doel, de inzet van een mensenleven waard, en aan
dat doel gaf zij zich met volkomen overgave. Vandaar bij haar, ook in de grootste
tribulatiën, geen aarzeling en onzekerheid. Daarbij blijft zij vrouw: fijn van zinnen
en genuanceerd, edel van gemoed en van een voorkómende hartelijkheid. In God
omvat zij alle schepselen en heel de schepping in één brandend-tedere, sterke en
universele liefde.
Hadewijch is, met Ruusbroec, de glorie van onze Nederlandse vroomheid en
schoonheid; het buitenland erkent haar als een grootheid onder haar soortgenoten1.
Het wonder dat zich door haar voltrok, was de schepping in de volkstaal van wat tot
dan toe slechts in het Latijn was uitgesproken2. Haar werk legt de grondslag, waarop
anderen zullen voortbouwen3.

Gheraert Appelmans
Van groot belang voor de verdere ontwikkeling van ons geestelijk proza

1

2
3

Hadewych d'Anvers, Poèmes des Béguines, traduit du Moyen-Néerlandais par fr. J.-B.P.
(coll. La Vigne du Carmel), Ed. du Seuil, Paris, 1954, 189 p. (Keuze uit Strofische Ged. en
Mengeldichten).
Samenvattende beschouwingen over Hadewijch door Van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, 228-37
en 246-50, alwaar ook verdere literatuuropgave.
Bijvoorbeeld Jan van Ruusbroec, die aan haar ‘zijn fundamenteelste stellingen heeft ontleend’,
zoals St. Axters zegt in Ned. Mystieken in het buitenland, VMA, 1965, 217; uitvoeriger
Hadewijch als voorloopster van de zalige Jan van Ruusbroec, in Studiën en Tekstuitgaven
van Ons Geestelijk Erf, Antwerpen, 1964, 57-74.
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is het werk van Gheraert Appelmans, een kluizenaar, zoals hij zichzelf noemt, die
geleefd heeft rond het jaar 1300, nà Hadewijch, vóór Ruusbroec. Het enig
overgeleverde werk van zijn hand (maar waarschijnlijk schreef hij meer) is de Glose
op den Pater Noster1, een parafrase dus van het Onze Vader. Appelmans zet in zekere
zin de mystiek van Hadewijch voort; terwijl echter Hadewijch meer affectief begaafd
was, is Appelmans sterk speculatief, klaarblijkelijk thomistisch georiënteerd. Zo
geeft hij in zijn Glose een treffend voorbeeld van de mystieke scholastiek, in zoverre
hij met zijn rede tracht te reiken naar de ontraadseling van het diepste wezen der
godheid, om, in het levendig besef dat de rede hiertoe ontoereikend is, zich te voelen
opgenomen worden in de verrukking Gods. Zijn mystiek is drievuldigheidsmystiek,
preluderend op die van Ruusbroec: God de Vader neemt door zijn Woord, dat hij in
de ziel uitspreekt, rede en geest in bezit; de H. Geest neemt de wil in bezit. Zo wordt
het mystiek leven van de ziel, dat een voorafspiegeling is van het eeuwig-gelukzalige
leven, in onmiddellijk verband gebracht met de inwendige werkingen van de
Drie-eenheid. Aan dit mystiek leven ziet Appelmans de apostolistische taak toebedeeld
het leven van Christus als slachtoffer voor het mensdom voort te zetten en te voltooien.
Scholastiek geschoold, denkt hij dóor op de grote gedachten en idealen die in deze
landen blijkens Hadewijch en zovele anderen leefden; daardoor heeft Appelmans
onze geestelijke letterkunde kunnen verrijken met een hoogst belangrijke, eigen
Nederlandse hoger theologische bespiegeling. En voorzover nodig schiep hij hiertoe
een eigen Nederlandse terminologie om in grote duidelijkheid en zuiverheid zijn
gedachten en gevoelens te kunnen uitspreken. ‘Zijn werk verraadt een nog krachtiger,
persoonlijker denker dan Ruusbroec’, voor wiens taalvaardigheid hij niet behoeft
onder te doen, verzekert Van Mierlo2.

Levens van Jezus
Sinte Lutgart, Beatrijs van Nazareth, Hadewijch, Appelmans zijn evenzovele
welsprekende getuigen van het in de zuidelijke Nederlanden bloeiende geestelijke
en mystieke leven, van vaak diepzinnige theolo-

1

2

Uitg. door L. Reypens, Oude mystieke teksten, I, in OGE I (1927), 83-107. Het enige tot nu
toe bekende handschrift is een kopie (het Brusselse handschrift), hoogstwaarschijnlijk
vervaardigd in Rodeklooster; vgl. St. Axters, Ned. mystieken in het buitenland, VMA 1965,
252-60. Over Appelmans L. Reypens in OGE, 1926, 78 vlg. en 113 vlg.
Over hem J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, 250-4.
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gische bespiegeling. Maar met de bespreking van het letterkundig werk dat
rechtstreeks uit deze bloei voortkwam, zijn alle aspecten van de geestelijke letterkunde
in deze periode niet afgehandeld. Daar zijn op de eerste plaats enige alleszins
merkwaardige levens van Jezus, vervolgens de produkten van de, in de meer strikte
zin van het woord, scheppende verbeelding, met name de Beatrijs-legende.
Allereerst dus het belangrijke, in versvorm geschreven, Vanden Levene ons Heren1,
het werk van een clerc, die het verhaal van het leven en lijden van Christus wilde
vertellen aan het ‘leec volc’ dat het Latijn niet goed verstaan kon, zoals hij zegt.
Uiteraard zijn de evangeliën zijn uitgangspunt, maar hij weet zijn stof, met het oog
op zijn doel, zeer zelfstandig te bewerken; nadat hij de grote lijn van 's Heren leven
in zich had opgenomen, streefde hij ernaar van dit leven een zodanige plastische
verbeelding te geven, dat het duidelijk tot de fantasie van de leken sprak en de
gewenste stichting niet zou missen. Daartoe heeft hij niet alleen de voorstelling van
zaken aangepast aan de eigen tijd, zoals daarna Pieter Breughel dit op zijn schilderijen,
en, vele eeuwen làter, Felix Timmermans in Het Kindeken Jezus in Vlaanderen
zouden doen, zoals reeds vóór hem de dichter van de Heliand in praktijk bracht, maar
heeft hij ook verschillende suggestieve episoden ingelast die niet konden nalaten tot
het ‘leec volc’ te spreken. De auteur vermocht zowel het liefelijke en tedere te schetsen
- zoals de beschrijvingen van Jezus' kindsheid - als een indrukwekkend beeld te
ontwerpen van bijvoorbeeld de verschrikkingen van de hel, die hij, met de
zielefoltering der verdoemden, in een terecht vermaarde passage heeft geschilderd.
Hij bezat de scheppende verbeelding, die, ook waar Heilige Schrift, apocriefe
evangeliën, traditie en patristiek slechts schaarse gegevens verstrekten, een levend
beeld weet op te roepen, dat bovendien door spontaan, zuiver gevoel en innige
godsvrucht warmte en gloed krijgt. Om al deze eigenschappen is dit werk het meest
typische middeleeuws-katholieke dichtwerk ter vertolking van de opvatting van
Jezus' leven als de unieke daad die de mensheid de verlossing uit de macht van zonde
en duivel bracht. Vooral ook hierom zo belangrijk, omdat het als zuiver-evangelisch
dichterlijk verhaal enig is in de Westeuropese letterkunde der middeleeuwen2. - De
datering van het geschrift stuit

1

2

Vanden Levene ons Heren, uitg. W.H. Beuken, twee delen, Zwolle, 1968 (de gegevens uit
dit werk zijn in de tekst hierboven nog niet verwerkt). Bloemlezing door W.H. Beuken,
Zuthpen, 1931.
J. van Mierlo, Bekn. Gesch., 71.
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op vele moeilijkheden, temeer daar onze tekst de indruk wekt niet zozeer een afschrift
te zijn als wel een bewerking. Taalkundig en stilistisch bevat het kenmerken die naar
de procédé's van de oudere volkskunst wijzen, zodat men het zelfs terugbracht tot
de twaalfde eeuw1. Van Mierlo meent, dat het van de hand is van de monnik van het
klooster Eename bij Oudenaarde: MARTIJN VAN TORHOUT, en dateert het uit de jaren
1270-80, een mening die door de laatste uitgever van het werk, dr. W.H. Beuken,
niet wordt gedeeld2.
Van geheel andere aard is het sinds enige tijd wereldvermaarde zg. Limburgse Leven
van Jezus, in proza3. Men is nl. tot de ontdekking gekomen, dat dit Leven bewerkt is
naar een oude Latijnse tekst, die zo goed als geheel de Evangeliënharmonie van
Tatianus van ca. 172 bevatte. Deze bewerking door de apologeet Tatianus van de
vier evangeliën tot één doorlopende geschiedenis van Jezus' leven en werken, zònder
correcties naar de Vulgaat, steunde rechtstreeks op de Griekse tekst der evangeliën,
en dreigde de lezing van de evangeliën zelf te overvleugelen. Met name toen Tatianus
van apologeet tot ketter werd, trachtte men zijn werk uit de aandacht te bannen. De
identificatie van ons middeleeuwse Leven van Jezus als een bewerking desondanks
naar een Latijnse omwerking van Tatianus verleent aan dit Leven een grote historische
waarde. Maar ook om de artistieke eigenschappen van het werk op zich, dat op
direct-aansprekende wijze de grote gebeurtenissen verhaalt in zuiver en sierlijk
Middelnederlands, verdient het met ere genoemd. Ons handschrift werd vervaardigd
in de Benedictijnerabdij van St. Truyen ca. 1400, maar gaat terug op een tekst van
minstens 1271. Over de taal waarin het oorspronkelijk geschreven werd, verschillen
de meningen; sommigen zijn van oordeel, dat het werk inderdaad oorspronkelijk
Limburgs is, anderen menen Brabants4.

1
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Th. de Jager, Roeping X, 1931-1932, 741-59.
J. van Mierlo, Martijn van Torhout, VMA, 1938, 331-72; W.H. Beuken in Album Philologicum
Prof. Dr. Th. Baader, 1939, 149-156; antwoord van J. van Mierlo, VMA, 1939, juni. Over
de herkomst van het enige complete handschrift zie R. Lievens, Vanden Levene ons Heren,
NiTlg, 1958, 215-6.
Limburgse Leven van Jezus, uitg. in J. Bergsma, De levens van Jezus, Leiden, 1895-98; T.
van Kersbergen, Het leven van Jezus naar het middellimburgsche hs. van St. Truyen,
Nijmegen, 1926; T. van Kersbergen, Het Luiksche Diatessaron, in het Nederlandsch vertaald,
Rijswijk, 1936; D. Plooy, The Liège Diatessaron, Amsterdam, 1929-1938; J.J. van Weringh,
Heliand and Diatessaron, Assen, 1965 (diss. Utrecht).
J. van Ginneken e.a., De Taalschat van het Limburgsche Leven van Jesus, Maastricht, 1938.
De mening van Van Mierlo, Willem van Afflighem en het Leven van Jesus en het Leven van
Sinte Lutgart, VMA., 1935, Het Leven van Sinte Lutgart oorspr. Limburgsch? VMA, 1936,
en Gesch. Lett. Ned. I, 254 en 257, waar hij zijn mening tegen Van Ginneken handhaaft. Zie
ook nog Van Ginneken, Een Epidemie der Geesten, Onze Taaltuin, 1936, 76 vlg. Verder
C.C. de Bruin, Middelned. Vertalingen van het Nieuwe Testament, Groningen, 1934, en J.
van Mierlo, VMA, 1950.
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Beatrijs
Het fraaiste dichtwerk, dat de Middeleeuwse geestelijke vertelkunst opleverde, is
wel de Beatrijs-legende1, het verhaal van de jonkvrouw in het klooster, die in haar
hart een zo sterke liefde droeg tot de door haar sinds lang beminde jonkman dat zij
aan de aandrang van deze liefde geen weerstand bieden kon: ook haar ‘loopt de liefde
onder de voet’. Zij vlucht uit het klooster; samen rijden zij weg: Beatrijs voor een
tocht van veertien jaren. Zeven jaren leven zij rijk en gelukkig in een vreemd land,
dan komen armoede en ellende.
Die aermoede maecte een ghesceet
Tusschen hem beiden, al waest hem leet.
Aen den man ghebrac dierste trouwe;
Hi lietse daer in groten rouwe
Ende voer te sinen lande weder.

Thans geheel op zichzelf aangewezen, moet Beatrijs trachten voor zich en haar twee
kinderen in het onderhoud te voorzien; zij ziet geen ander middel dan met haar
lichaam geld te verdienen: wederom zeven jaren, van zonde en diepe ellende, van
berouw en wroeging ook. Als

1

Beatrijs, uitg. W.J.A. Jonckbloet, 1841 en 1859; in moderne uitgave door Kaakebeen en
Ligthart in de serie Van Alle Tijden, laatste uitg. bezorgd door L.M. van Dis; om de inleiding
is belangrijk de uitgave door Jos J. Gielen, Tilburg, 1931, 21951, Nijmegen-Utrecht; in: J.
van Mierlo's Geestelijke Epiek der Middeleeuwen, Amsterdam, 1939; door Rob. Roemans,
in Klassieke Galerij, Antwerpen; integrale reproduktie ook van het Haagse handschrift door
A.L. Verhofstede, Antwerpen, 1947, tweede druk, 1949; hierin uitgebreide bibliografie van
Rob. Roemans. De jongste uitgave van de Beatrijs is die van F. Lulofs, Zwolle, 1963, waarop
kritische beoordelingen volgden van N. de Paepe in SpdL, VII (1963-4), 305-13 en in Leuvense
Bijdragen, 1964, 120-47, die beantwoord werden door Lulofs in Levende Talen, 1966, 204-21
en 342-56. Lulofs meent de Beatrijs, dat wil in dit geval zeggen Beatrijs' gedrag, te kunnen
verklaren uit Andreas Capellanus' De arte honeste amandi: haar gedrag zou tot in details in
overeenstemming zijn met de door Andreas Capellanus gegeven voorschriften. De Paepe
betoogt, dat Beatrijs' gedrag hoegenaamd niet strookt met wat Capellanus van haar zou geëist
hebben, nog veel minder de wijze waarop ze de ‘hoofse minne’ beleefde. - Over Lulofs'
uitgave ook W.P. Gerritsen, NiTlg 57 (1964), 340-2.
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deze overmachtig worden, keert zij terug naar de omgeving van haar klooster. In het
huis van een weduwe, bij wie zij onderdak vindt, verneemt zij dat de kosteres (als
hoedanig zij vóór haar vlucht dienst deed) nooit het klooster verlaten heeft. Wanneer
een stem haar tot driemaal gemaand heeft terug te keren, gaat zij in de nacht terug
naar het klooster, vindt daar de deur geopend, vindt ook schoenen, bovenkleed en
sluier zoals zij die bij haar vertrek had neergelegd voor het Mariabeeld: gedurende
al de jaren van haar afwezigheid heeft de heilige Maagd Beatrijs' taak vervuld zonder
dat iemand iets bemerkt heeft van haar verdwijning en van al wat met haar voorviel.
De centrale figuur, in wie het scherp verbeeld conflict zich afspeelt, is Beatrijs.
De jongeling, die haar tegenspeler is, heeft weinig meer te doen dan het conflict
gestalte verlenen, het liefdesgeval mogelijk maken. In de weinige regels die aan hem
gewijd zijn, is hij nochtans scherp getekend in zijn wezenstrek: de woordrijke
grootspreker die eeuwige trouw belooft, maar die, zodra de omstandigheden ongunstig
worden, ontrouw wordt en Beatrijs in de steek laat. Beatrijs daarentegen is de draagster
van het allesbeheersend liefdesgevoel. In haar heeft de auteur verbeeld de overmacht
van de liefde, die het hart, zodra zij eenmaal daarin doorgedrongen is, met
onweerstaanbare kracht beheerst, die doet begrijpen hoe Beatrijs, om haar jeugdliefde
te kunnen volgen, haar gelofte breekt en de clausuur verlaat, (was zij wellicht
gedwòngen in het klooster gegaan?), om haar geliefde te kunnen volgen. Voor haar
schuld heeft Beatrijs te boeten, en zij boet in datgene wat haar aan haar
kloostergeloften ontrouw deed worden, naar zij reeds met voorvoelende zekerheid
wist op de morgen toen zij met de jonkman wegreed:
Ic ducht, mi die vaert sal rouwen:
Die werelt hout soe cleine trouwe.

Het is wederom een vorm van liefde die Beatrijs ertoe beweegt alle grenzen te
overschrijden: thans de liefde tot haar kinderen. Het is de auteur gelukt de lezer te
overtuigen van Beatrijs' menselijkheid en ondergang; hij onthoudt die lezer geenszins
de diepe val en weet hem toch in haar zieleadel te doen geloven; nimmer zijn het
lage beweegredenen die haar bezielen.
Een derde vorm van liefde intussen betekent haar redding: die tot God en tot de
heilige Maagd. Nimmer vergat zij, ook niet in haar diepste val, haar gebed op te
zenden tot Maria. Om deze liefde, die Maria
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in haar aanwezig wist, nam de hemelse Moeder haar taak over; Maria ziet de lichtende
zielskern in deze vurige menselijkheid, en heft haar tot zich en het hart van haar
goddelijke Zoon in moederlijke ontferming. Want ook dat heeft de auteur wel tot
uitdrukking willen brengen: schril staat, tegenover de ontrouw van de mensen jegens
God, en de ontrouw van de mensen jegens elkander, de trouw van Gods genade, die
de mens vergezelt waar hij ook gaat, hoe diep hij ook zondigt; vervolgens: hoe deze
genade hem bereikt door de bemiddelende liefde van Maria die zich over de mens
ontfermt, ook in zijn zonde en val.
Op voortreffelijke wijze heeft de auteur dit alles voor de lezer verbeeld. Hij moet
een wijs en een breed-menselijk, mild mens geweest zijn, een groot kunstenaar ook
die in zijn kort bestek zulk een gaaf en tevens diep beeld van menselijk leven te
schetsen wist, en dit doen kon met fijne toets en uitmuntende karakteristiek.
Voortreffelijke dialogen wisselen af met korte, prachtige natuurbeschrijvingen en
innige gebeden die de meesterlijke kenner van het menselijk hart verraden. Het geheel
is geschreven in paarsgewijs rijmende verzen in een zeer poëtische en zuivere
middelnederlandse taal.
De auteur is ons onbekend, waarschijnlijk is hij een Vlaming; men heeft
verondersteld dat het DIEDERIC VAN ASSENEDE zou kunnen zijn1; bij Assenede was
een Wilhelmietenklooster; de dichter van de Beatrijs vertelt, dat hij de stof van zijn
verhaal vernam uit de mond van een broeder Ghijsbrecht, een Willemijn, die het ‘in
die boeke sijn’ vond. Boeken waarin de stof voorkomt, zijn de werken van Caesarius,
prior van het cisterciënserklooster van Heisterbach, die het verhaal voor de eerste
maal (ca. 1223) optekende in zijn bekende Dialogus Miraculorum, later in een ander
werk Libri miraculorum octo, met welke latere bewerking onze Beatrijs meer
overeenstemming vertoont dan met het verhaal in de Dialogus. Maar de stof was al
wijd en zijd in de mondelinge overlevering bekend vóór zij door Caesarius werd
opgetekend2.

1
2

D.A. Stracke betoogde dit in Leuvensche Bijdragen 19 (1927), 41-75.
J.H. Cartens acht het in een artikel De oorsprong van de Beatrijslegende in Roeping 38
(1962), no. 4 en 5, 191-202 niet onwaarschijnlijk, dat ‘de Beatrijslegende zich heeft ontwikkeld
uit een profaan volkslied, dat, terwijl of nadat het werd of was uitgebreid met hoofse motieven,
in de monastieke sfeer door zijn cyclische structuur en mede door de tendens van die tijd
werd gespiritualiseerd tot Marialegende. Latere auteurs hebben die legendestof op hun beurt
uitgebreid met vaak overbodige, zelden treffende uitweidingen’. Over dit laatste K. Reijnders,
Tweemaal non in een landschap, Forum der Letteren 3 (1962), 113-31.
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Het enige ons bekende handschrift waarin de Beatrijs voorkomt, dateert van ongeveer
1374. Hoeveel is het origineel ouder? Wij weten het niet; mogelijk dateert het uit de
dertiende eeuw. Ook staat niet vast waar het geschreven werd; het taalgebruik wijst
naar Brabant1.

Theophilus
Een ander bekend Maria-mirakel wordt verhaald in de artistiek minder geslaagde,
maar toch nog zeker opmerkelijke Theophilus2. Het is het verhaal van een eenvoudig,
geenszins eerzuchtig raadsman van de bisschop, die echter, wanneer kwade tongen
hem verdacht gemaakt hebben, wat zijn wegzending tot gevolg heeft, over eerherstel
gaat denken en de hoogmoed toelaat in gedachten en gemoed. Het komt zelfs zover,
dat hij zich laat verleiden om door bemiddeling van een jood een contract met de
duivel aan te gaan; dit brengt hem weer spoedig in eer en aanzien. Dan, echter, komt
het berouw. Hij roept de hulp van Maria in, die hem, als hij lang genoeg beproefd
is, uit de nood redt. Hij biecht alles aan de bisschop. Spoedig daarop sterft hij.
Er zijn vrij veel uitweidingen in dit verhaal, dat meer treft in de lyrische passages
dan om zijn verhalende kwaliteiten, hoewel toch bijvoorbeeld een fragment als dat
van het sluiten van het contract zich scherp voor de verbeelding van de lezer aftekent.
Weliswaar geeft Theophilus de uitbeelding van de strijd van de mens om zich uit
de greep van de zonde te bevrijden door de hulp van Maria, maar de uitbeelding
hiervan is toch minder opmerkelijk dan de aanwending van het eeuwenoude motief3
van het verbond met de duivel,

1

2

3

Zie verder Rob. Guiette, La Légende de la Sacristine, Paris, 1927; D.A. Stracke, Beatrijs in
de wereldliteratuur, Brussel, 1930; J. v.d. Elst, Bijdrage tot de gesch. der Legende van
Beatrijs, TNTL, deel 32, 51 vlg.; Joh. Heesterbeek, Beatrijs, Studiën, deel 121, 467 vlg.
Theophilus, uitgegeven door Ph. Blommaert, 1836 en 1858; door J. Verdam, Amsterdam,
1882; door J. van Mierlo in VMA, 1941, 21-185, en door R. Roemans-H. van Assche,
Antwerpen, 1960. Over het werk J. Koopmans, Taal en Letteren, deel 12, 358. Vooral J. van
Mierlo, VMA, 1941; over Het wanblad van Theophilus, G. Stuiveling, NiTlg, 1962, 65-74,
herdrukt in Vakwerk, Zwolle, 1967, 44-59; daarin ook De zonden van Theophilus, 60-74.
A.M. Duinhoven doet in zijn artikel De verdwaalde verzen in de Theophilus, TNTL 85 (1969),
81-104 een nieuwe poging tot reconstructie en verklaring voor de verschuiving van de
‘verdwaalde’ versregels.
K. Planzet, Die Theophilus-legende in den Dichtungen des Mittelalters, Berlin, 1926. Over
de populariteit der legende H.H. Knippenberg, TTL, 1938, 123-9.
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dat later in Faust zijn wereldberoemde gestalte zal krijgen. In Theophilus, - een figuur
die in het Latijn al voorkomt in een geschrift van ongeveer 835, - treedt het echter
eeuwen eerder op.

Jonatas ende Rosafiere
Een verhaal, welks auteur mogelijk de Beatrijs heeft willen overtreffen zonder daarin
echter ook maar bij benadering geslaagd te zijn, is het wild-romantische Jonatas
ende Rosafiere1. Hoewel de beide titelpersonen elkaar oprecht beminnen, huwt Jonatas
de zuster van zijn geliefde op grond van de mededeling van een engel, dat Rosafiere
door haar eigen vader een kind zou krijgen. Rosafiere verneemt in de huwelijksnacht,
als zij voor enkele ogenblikken de plaats van haar zuster heeft ingenomen (!), deze
mededeling uit de mond van Jonatas. Zij treedt dan in een klooster, waar echter haar
vader met de hulp van de duivel binnendringt; daar voltrekt zich dan het onheil dat
de engel voorspelde. Rosafiere ontvlucht het klooster en leidt met ‘seven putiers’
zeven jaren lang een zondig leven. Terwille van Jonatas neemt Maria in het klooster
Rosafieres plaats in, tot zij, op aandringen van Jonatas die haar in Venetië bij haar
putiers aantrof, in het klooster terugkeert. Eind goed, al goed. - Wanneer echter is
dit verhaal geschreven?

Overige werken
Uit de dertiende eeuw dateert verder een aantal heiligenlevens, dat bij elkaar bewaard
gebleven is in dezelfde bundel, waarin ook het oudste fragment van Vanden Levene
ons Heren voorkomt, nl. in het Rijmboek van Martijn van Torhout uit het klooster
Eename bij Oudenaarde: een leven van Sente Caterine, van Sente Eustaesse, van
Sente Aechte, van Sente Waerneer, van Sente Marie Egyptiake ende Sente Sozimas.
Uit dezelfde eeuw is ook waarschijnlijk nog Der Ystoriën Bloeme, waarin naar het
Latijn het leven der apostelen behandeld wordt. Volgens de proloog zou de schrijver
ook de levens der martelaren, belijders en heilige vrouwen behandelen; alleen echter
dat over de apostelen in zijn eenvoudige verteltrant is tot ons gekomen. Daarnaast
bleven nog fragmenten bewaard van andere heiligenlevens, die mogelijk uit een
ander omvangrijk Passionael in verzen herkomstig zijn. Tenslotte zij vermeld het

1

Jonatas, uitg. N. de Pauw, Middelned. Gedichten en Fragmenten, 1893, I, 487, vlg.; W. de
Vreese, TNTL, 1894.
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15e eeuwse handschrift van Sinte Kunera van Rheenen, dat echter wel op een oudere
legende teruggaat1. Dit alles zij voldoende om aan te geven, dat in deze periode de
hagiografie overvloedig beoefend werd, al staan niet alle werken op de hoogte van
het Leven van Sinte Lutgart.

Didactische letterkunde
Tenslotte dienen nog enkele werken van didactisch karakter uit deze periode genoemd
te worden.
Zeer vermaard was een verzameling eenvoudige spreuken en zede-lessen uit de
eerste eeuwen van onze jaartelling: De Disticha Catonis, zo genoemd omdat het
werk lessen van de Romeinse wijsgeer aan zijn zoon behelzen zou; het werd in vele
talen bewerkt; in 1253 werd de Dietsche Catoen2 op de scholen van Ieper als leerboek
gebruikt. In korte, overwegend vierregelige dichtjes geeft het tal van voorschriften
voor het praktische leven en de zedelijke vorming.
Grote bekendheid genoot het zedendicht Miserere of Rinclus3, zo genoemd naar
een zekere Renclus (kluizenaar) van Moiliens, naar wiens Franse tekst Gielijs van
Mollem (er ligt een dorp van die naam bij Affligem) en een Heinrec (die men met
Hein van Aken heeft menen te kunnen identificeren4) onze tekst met zekere
vaardigheid bewerkten. Het handelt over de mens, wekt op tot vermijding van de
zonde - met name van de hovaardij - en tot heiliging van leven.
Er ligt, intussen, een diepe kloof tussen b.v. de Brieven van Hadewijch en de
overige didactiek, al blijft deze didactiek, althans die van de Rinclus ‘nog poëzie,
omdat zij de diepere levensvragen behandelt, niet op abstract-redeneerende wijze,
maar in hun levensverband en in hun levensbeteekenis’5.

1
2

3
4
5

Voor de uitgaven van deze geschriften zie J. van Mierlo. Gesch. Lett. Ned. I, 203.
Dietsche Catoen, uitg. W.J.A. Jonckbloet, Leiden 1845; A. Beets, Groningen, 1885. Over
het werk en de auteur ervan M. Boas, TNTL, 1910, 181 en J. van Mierlo, Martijn van Torhout,
VMA, 1938, 331 vlg.
Renclus of Miserere, uitg. P.C. Serrure, Vaderl. Museum 3, 225-286; P. Leendertz, Het Mnl.
leerdicht Rinclus, Amsterdam, 1893.
L. Willems, VMA, 1924, 239; W.E. Hegman steunt NiTlg, 1955, 77-81, de stelling dat Hein
van Aken het tweede deel bewerkte.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, 241.
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Tweede tijdvak (1275-1430)
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Inleiding
De veertiende eeuw, om de periode globaal aan te duiden, is de periode van de
Honderdjarige oorlog, van de talrijke epidemieën (de zwarte pest!), - de periode, op
godsdienstig terrein, van het herhaald verblijf der pausen in Avignon, van de
tegenpausen, van John Wiclef en van Jan Hus, op economisch gebied de periode van
het internationale kapitalisme, dat - naast andere oorzaken - een bron wordt van
sociale en economische onrust (de Guldensporenslag, de slag van Cassel, de slag
van Roosebeke met Philips van Artevelde). Het feodale systeem is verdwenen, de
adel niet langer de regerende klasse. Reeds in de dertiende eeuw had het patriciaat
een dominerende positie ingenomen, maar ook deze hegemonie werd al vrij spoedig
weer - en met succes - aangetast door de wassende macht van de in de gilden
verenigde handwerkslieden. In Jacob van Artevelde te Gent behalen de gilden een
eclatante zege.
Het was echter niet alles klinkklaar goud wat er blonk in deze aanvangsfase van
het Vroeg-Kapitalisme. Het goud speelde zijn aanzienlijke, niet altijd onbedenkelijke
rol, als het de stedelijke welvaart bevorderde ten koste van de aloude, meer agrarische
economie. En met het toenemen van de rijkdom wassen de misbruiken, met name
de woeker-praktijken op handelsgebied; het vele geld verleidt tot een lichtzinniger
gedrag dan erg gezond was. Het zedelijk levenspeil van de veertiende-eeuwer daalt
bedenkelijk, en dit volstrekt niet alleen onder de lagere standen; ook de levenswijze
van aristocratie en geestelijkheid laat vaak veel te wensen over. Het is mede deze
levenswijze van de cleresij, die de kritische houding tegenover de geestelijkheid die
in vroeger eeuwen stellig niet onbekend was - men denke aan de Reinaert! - in deze
periode steeds nadrukkelijker ging bepalen. Men mag echter volstrekt niet beweren,
dat de kritische houding die deze tijd kenmerkt, daaruit alleen is voortgevloeid; zij
is, ook buiten deze vraagstukken om, te bespeuren op álle gebieden des levens, niet
het minst op dat van de wetenschap zoals hiervóór werd uiteengezet.
Op cultureel gebied trekt deze eeuw, bij alle verwarring en onzekerheid waarvan
dit tijdvak getuigt - of misschien juist daardoor - de lijn dóór die leidt van
middeleeuwen naar renaissance.
In de dertiende eeuw had het middeleeuwse theologisch en wijsgerig
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denken een duidelijk evenwicht bereikt, met name in de filosofie en theologie van
Thomas van Aquino.
Men kan aannemen dat dit door Thomas verworven inzicht, indien het algemeen
ingang gevonden had, de intellectuele en morele crisis waarin toendertijd het Westerse
denken en leven verkeerde, zou hebben kunnen bezweren. Het resultaat echter van
de aan Thomas van Aquino voorafgaande denkwijze van de Arabische wijsgeer
Averroës († 1198), die een zuiver rationele wijsbegeerte huldigde, werkte ook tijdens
en na Thomas sterk door. Zij baande de weg voor miskenning van de authentieke
waarden der Openbaring en voor een ‘atheïsme’ dat vooruitgreep op de kritiek, die
de Franse achttiende eeuw ten aanzien van de godsdienstige dogma's uitoefende.
Averroës' invloed had ook naar de andere zijde, namelijk die der theologen, zijn
effect; zij leidde bij de theologen tot een toenemend wantrouwen in de wijsbegeerte.
Als de natuurlijke rede tot atheïsme voerde, was het voor de theoloog - en niet alleen
voor hem! - veiliger aan zulk een gevaarlijk instrument te verzaken. Dit had weer,
ook bij de grootsten onder de laat-middeleeuwse wijsgeren, tot gevolg het streven
om aan het geloof-alléén toe te schrijven òòk datgene wat door de rede ‘bewezen’
kon worden. Voortdurend groter wordt dan ook het aantal laat-middeleeuwse
theologen dat steeds meer zaken alléén door het geloof kenbaar acht, hoewel Thomas
ze òòk door de rede achter-haalbaar of achterhaald achtte. Deze theologie gaat gestadig
verder in haar verwerping van de mogelijkheden van de wijsbegeerte ten aanzien
van het goddelijke. Zo Ockham († 1347). Deze veertiende-eeuwse franciskaan achtte
ten aanzien van God in het geheel niets bewijsbaar door de natuurlijke rede, zelfs
niet zijn bestaan; hij was van mening dat dit gelóofspunt-zonder-meer was.
Ockham heeft ook op ander, zij het verwant terrein een aanzienlijke rol gespeeld, nl.
in de zogenaamde strijd om de universalia.
Tegenover de opvattingen van thomisme en scotisme - onderling overigens weer
verdeeld - die als de via antiqua golden, vertegenwoordigde het ockhamisme op
breder terrein de via moderna. Een der kernpunten in de strijd tussen deze wijsgerige
richtingen had betrekking op de tegenstelling tussen reales (thomisten en scotisten)
en nominales (ockhamisten). Het probleem, dat zoals wij al eerder zagen al in de ge
en 10e, maar vooral in de 11e en 12e eeuw tot heftige discussies had geleid, was de
vraag naar de waarde der algemene begrippen (univer
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salia); bezitten deze begrippen werkelijkheidswaarde, m.a.w. bestaat er verband
tussen de inhoud van de begrippen en de objectieve werkelijkheid? Tegenover het
ultra-realisme, dat in de geest van het neoplatoons realisme de universalia in algemene
toestand werkelijk bestaand achtte, en meer gematigde vormen van realisme, stond
het nominalisme; dit ontzegde de universalia iedere werkelijkheidswaarde en
beschouwde ze slechts als nomina, namen. Zijn hoogtepunt bereikte deze strijd in
de 14e eeuw, toen Ockham principieel het nominalisme voorstond. Krachtens zijn
verwerping der universalia als objectieve realiteit (hij achtte ze slechts verstandelijke
symbolen) verviel voor Ockham ook de objectieve waarde van de hele metafysiek.
Het nominalisme met zijn verwerping van de algemene begrippen en van de
objectieve waarden der metafysiek moest wel leiden tot steeds grotere aandacht voor
het concrete, bijzondere. In de plaats van belangstelling voor algemene begrippen
en synthetisch denken, voor datgene dus waardoor de structuur van het middeleeuwse
filosoferen en ook het scheppen van belangrijke kunstvormen tot ongeveer 1300
bepaald was, treedt thàns de voorkeur voor het kritische en analytische denken, voor
de waarneming en bestudering van het concrete, bijzondere; evenals de 18e eeuw
kent de 14e op grond van de aandacht voor het individueel-concrete verschijnsel
een opvallende belangstelling voor de natuurwetenschappen. De periode van het
universalisme maakt plaats voor die van het criticisme en de specialisatie.
Heel deze problematiek heeft in de late middeleeuwen geleid tot een zich terug
trekken in eigen ivoren torens: de theoloog de rede minachtend, de filosoof de
theologie verachtend; met als uiteindelijk resultaat de ondergang zowel van de
scholastieke filosofie als van de scholastieke theologie.
Langs verschillende wegen zocht de vrome een uitweg uit de impasse. De
speculatieve theoloog begaf zich op de weg der mystiek, strevend naar de eenwording
van de ziel met God. Zo Ruusbroec. - Anderen voelden er minder voor ‘zich te
verliezen in de duistere en onveilige mysterieën van de mystieke eenwording; wat
zij verlangden was een eenvoudig praktisch christelijk leven en niets anders’1. Kon
geen enkele der geopenbaarde waarheden bewezen worden door de natuurlijke rede,
had het dan voor de gewone gelovige nog wel zin aandacht te besteden aan de
ingewikkelde uiteenzettingen der filosofie?

1

E. Gilson, De Middeleeuwsche Wijsbegeerte, 80.
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Baten kon zij niet, hoogstens schaden. Zo dacht ook de auteur van de Navolging van
Christus erover, en met hem de mannen van de Moderne Devotie. Negatief gaf deze
ook in Europees verband uiterst belangrijke geestesstroming uiting aan het gevoel
van matheid na het mislukken van de pogingen van zoveel wijsgeren en theologen
om een geméénschappelijk aanvaarde waarheid te bereiken. Positief echter leidde
zij tot de leus: Terug naar het evangelie. Geen ijle, abstracte wijsgerig-theologische
disputen (onder de naam ‘scholastiek’ gingen mèt de spitsvondigheden óók de grote
waarden van het middeleeuwse denken in de diepe put der minachting), maar terug
naar de eenvoud van het evangelie. Deze mentaliteit, waarvoor de Moderne Devotie
de grondslag legde, zal in het christelijk humanisme van de vroege renaissancist
Erasmus geperfectioneerd worden.
Om dit gericht zijn op het concrete, handtastelijke, werkelijke - deze
concretiserende reactie tegen de metafysiek der middeleeuwen die uitzag naar het
ideële en algemene - kan men bepaalde cultuuruitingen in deze periode zien1 als een
zich afwenden van de geest der middeleeuwen en een aankondiging van de
renaissance. Zo op Nederlandse bodem de spiritualiteit der Moderne Devotie waaruit
later in mannen als Wessel Gansfort, Rudolphus Agricola en Erasmus, de autochtone
renaissance opbloeit.
Aan de ontwikkeling van zijn kritische zin kon de, in kapittel- en kloosterscholen,
in parochie- en bijzondere scholen2 zich ontwikkelende burger deelnemen. Hij maakte
van zijn mogelijkheden een nadrukkelijk gebruik: de komende eeuw zal door zijn
licht overstraald zijn. Het is geen bijzonder schitterend licht: de burger is bij uitstek
praktisch en nuchter, hij is gegrepen door de, de veertiende eeuw zozeer kenmerkende
belangstelling voor kennis en wetenschap, vooral van de concrete kenbaarheden.
De kunst die hij schept, wordt door deze kenmerken beheerst. Hij heeft, in de loop
van de veertiende eeuw, in deze landen prachtige werken geschapen op het gebied
van bouwkunst en beeldhouwkunst, de kunsten die allereerst op een praktisch doel
gericht zijn. In de schilderkunst gaat de zin voor het reële, concrete geleidelijk
overheersen. De plastische kunsten beschikken over grote artisten, die, al passend
en

1
2

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 147.
R.R. Post, Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen, Utrecht, 1954.
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metend, wikkend en wegend, de ruisende wiekslag van de goddelijke arend horen,
en tot de schoonste scheppingen komen. Lang vóór het einde van dit tijdvak is de
eerste grote beeldhouwer van de moderne tijd Claus Sluter al gestorven († 1411) en
staat de grote bloei van de renaissance te beginnen. De zuivere verbeeldingskunst
daarentegen - de letterkunde - bleef bij deze bloei van de burgerlijke kunst ten achter.
De oorzaak lijkt duidelijk: de opdracht die de plastische kunstenaar aan het bouwen
van raadhuis en belfort, markthal en kathedraal zet, richt zijn vermogens op een
object van praktische doelmatigheid, waarbij gemakkelijker, indien een kunstgevoelige
het bewerkt, de schoonheid voortbloeit uit het doelmatige. Wie echter in de letterkunde
nadrukkelijk gehanteerd wordt door het verlangen de kunst in dienst te stellen van
de wetenschap (of wat daarvoor gehouden wordt), vermoordt de scheppingskracht
van de kunstenaar, die met visionair geschouwde gestalten een verbeelde, volgens
eigen wetten levende, wereld voor de lezer moet oproepen. Het bij uitstek
wetenschappelijke, op positieve kennis, op het praktische en het doelmatige gerichte
karakter der veertiende eeuw verhindert de letterkunde in deze periode te stijgen tot
zulk een hoge bloei als de plastische kunsten kenden. Maerlant kondigde met
onmiskenbare duidelijkheid de nieuwe stroming aan. Zij moest voortvloeien uit zijn
theorie;
Wien so favelen dan vernoyen
Ende onnutte loghene moyen,
Lese hier nutscap ende waer,

schrijft hij in Der Maturen Bloeme (vs. 85-87). Zijn houding is die van de komende
veertiende eeuw, die de voorkeur gaat geven aan de toevallige ‘waarheid’, aan datgene
wat in de historische werkelijkheid eenmaal optreedt, aan de ‘feitelijke’ waarheid.
Zij miskent de diepere, blijvende, eeuwige waarheid over het leven in zijn totaliteit,
die door de waarachtige kunstenaar kan worden uitgebeeld in gestalten en
verhoudingen, die hij in zijn verbeelding ziet. De levende waarheid zit niet vast aan
het accidenteel gebeuren, maar wordt door de schouwende ziener gelezen uit de
werkelijkheid in haar geheel, zij wordt vermoed door zijn intuïtie. Het krasse woord
in deze is van Van Mierlo: ‘Het was een strijd tegen de verbeelding en de phantasie,
ten slotte dus een strijd tegen de schoonheid zelf’1.

1

Gesch. Lett. Ned. I, 284.
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De komende periode van literaire activiteit staat dan ook, mede in het voetspoor van
Van Maerlant, in veel opzichten tegenover die van de vorige: naast het ridderlijke
als levensdominant treedt het burgerlijke; naast het verlangen naar schoonheid in
leven en kunst treedt steeds meer op de behoefte aan wetenschap en nutscap; de
fantasie moet niet zelden haar plaats afstaan aan de waerheit van het toevallige,
feitelijke gebeuren; niet langer streeft de dichter allereerst naar esthetische waarden,
nu de geleerde met zijn wetenschappelijke en moralistische idealen op de voorgrond
treedt; naast de drang tot uitbeelding ván het leven dringt zich op de voorgrond de
zucht óver het leven te redeneren.
Dat uit de nieuwe mentaliteit geen kunst van bijzondere waarde ontstaan kon, ligt
voor de hand. De veertiende eeuw heeft dan ook niet zoveel schitterende
meesterwerken opgeleverd als de periode die haar voorafgaat. Men mag, om dit te
demonstreren, natuurlijk niet de hoogste top van 1250 tegenover het diepste dal van
1350 stellen; maar het algemeen niveau daalt, zelfs binnen het werk van één en
dezelfde dichter. De ruim twintigjarige Van Maerlant vond er zijn behagen in de
schone koningin Talrestis te beschrijven:
Haer haer was kersp1 ende blont
Ende onghevlochten talre stont,
Dat sat utermaten scone.
Daerup drouch soe ene crone
Van finen goude wel ghemaect.
Van clederen was soe een deel naect,
Want het was haers lants sede.
Soe hadde wel ghemaecte lede.
Voorhooft breet, wintbrauwen slecht,
Oghen blide, nase recht,
Rode lier2 ende witte tande,
Langhe vinghere an hare hande.
Die aerme te maten grouf3
Alsten wapen was behouf.
Haer hals wit ende alomme
Ront alse een colomme,
Ghemaect van witten marberstene;
Hare mont te maten clene,
Entie lippen bloetroot,
Van andere lede was soe groot
Ende ridderlike ghewrocht.

1
2
3

krullend.
wangen.
stevig.
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Niemand zal dit beschouwen als grandioze dichtkunst waarvan de weerga niet te
vinden is, maar het bezit zijn bekoorlijkheid; het is ‘achement’, zou de middeleeuwer
zeggen. - Weliswaar beschrijft Van Maerlant dit, omdat hij het ‘waarheid’ acht, maar
hij beschrijft het dan toch maar. Tien, vijftien jaar later echter betoogt hij wat gij te
doen hebt, als uw vogel de pip heeft:
Nem pulver van stafisagria1
Ende dat met honinghe wel ghemanc;2
Ende wrijf sine tonghe, dits die ganc3
Ende ghef hem botre eten dan;
Ende gheneset hi niet daer an,
Witte colen sal men droghen:
Dat pulver sal sine macht toghen.
Roept hi oec te vele int huus,
So nem ene vledermus
Ende ghestampt peper daer inne,
Dat aset4; hi swighet ten beghinne.5

Zoiets is waardeloos. Men kan teksten als deze verdedigen door te stellen dat Jacob
van Maerlant beoogde in dit - en soortgelijke - boeken in zijn tijd geldende
wetenscháppelijke opvattingen weer te geven, maar gaan zij daardoor tot de
letterkunde behoren?
Men behoeft het tweede gedeelte van de aanvankelijk uit de geest van de hoofse
liefde gesproten Roman van de Roos (door Hein van Aken reeds circa 1280 vertaald,
door een Westvlaming circa 1290 bewerkt) maar te leggen naast het eerste, om in
dit tweede deel alle kenmerken van de naturalistische, kritische, nuchtere,
moraliserende, satirische geest der nieuwe periode aan te treffen. Voorzover het ons
mogelijk is teksten uit het Haagse handschrift van 1326 te vergelijken met oudere
teksten waarnaar het Haagse handschrift bewerkte, valt dezelfde omwenteling in
mentaliteit op6.
1
2
3
4
5
6

poeder van star verzaad.
vermengd.
manier van doen.
geef als voedsel.
dadelijk.
Een voorbeeld, ontleend aan de Wrake van Ragisel: de wijzigingen die de bewerker van het
Haagse handschrift aanbrengt in de passages die betrekking hebben op de liefde tussen
Walewein en Ydeine. Bedroeg het aantal hieraan gewijde versregels in de Franse Vengeance
zesennegentig versregels, in de Wrake was het uitgebreid tot hondernegenenzeventig regels;
de ‘Haagse’ compilator nu brengt dit getal terug tot tweeëndertig regels. Hij bereikt dit door
de amoureuze beschrijvingen te couperen. De beschrijving van de liefde als een
onweerstaanbare macht in de Wrake wordt gereduceerd tot een vrij nuchtere mededeling:
Ende Walewein begonsse te minne
Ende te pensene in sinen sinne
Hoe hi dese gecrigen mach.
Het verloop van het liefdesspel in zijn ontstaansfase verdwijnt praktisch geheel en - zeer
opmerkelijke wijziging - het moment suprême in de liefde wordt verschoven van de
ontmoeting in het woud naar de nacht die Walewein en Ydeine op haar kasteel doorbrengen
(Ragisel I, 185-6). Had de vertaler uitvoerig het ontstaan van Waleweins liefde in het woud
behandeld en maar een enkele suggestie gedaan over de nacht, de compilator keert deze
verhouding om en beschrijft het laatste relatief uitvoerig. W.P. Gerritsen concludeert hieruit,
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Maar naast, als men wil tegenover de kunstuitingen, waarin de burgerlijke mentaliteit
nadrukkelijk tot uitdrukking komt, kent de veertiende eeuw óok tal van geschriften
die er ons van moeten weerhouden een al te schrille tegenstelling op te zetten tussen
dertiende en veertiende eeuw, al beweegt inderdaad, globaal gesproken, de veertiende
eeuw zich stellig niet doorlopend op de artistieke hoogvlakten die de dertiende nog
vertrouwd waren. De dertiende eeuw kent haar dalen tussen de hoogvlakten, de
veertiende ziet bergtoppen uitrijzen boven de vele vlakkere dalen die niet weinigen
bewonen. Zij kent, op het gebied van de ridderroman, geschriften die een
psychologische rijkdom en artistieke vormvolmaaktheid bezitten als stellig niet alle
uit vorige eeuwen daterende werken kenmerkten. Pas na het einde van deze periode
zullen zij hun nabloei vinden in het curieuze genre der volksboeken dat overigens
méér omvat dan de bewerkingen van ridderromans. Op het gebied der geestelijke
letterkunde leeft Ruusbroec op de hoogvlakten die Hadewijch kende, en moge de na
hem komende moderne devotie al afdalen naar vertrouwder contreien, zij levert een
geheel nieuwe unieke bijdrage tot een aan de eigen moderne tijd aangepaste
spiritualiteit met geschriften die de eeuwen door hun waarde behielden. De lyriek
kent met name in de vijftiende eeuw een bloeiperiode van Europese betekenis. Uit
deze tijd dateren de abele spelen, terwijl het geestelijk toneel zich verder ontwikkelt.
De omvangrijke romankunst der vorige eeuwen vindt de kortere boerde en sproke
naast zich. Data

dat de vertaler voor literaire fijnproevers schreef, de compilator voor een publiek met minder
verfijnde smaak (a.w. I, 218). Maar er is meer: de compilator heeft een hoofdstuk ingevoegd
(het vierentwintigste) waarin behandeld wordt ‘hoe Walewein wilde weten vrouwen gepens’.
Het valt op door ‘het antifeministische karakter van de humor en een zekere grofheid, een
zeker plezier in de verdorvenheid van het mensdom’ (a.w. I, 218).
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genoeg om ook deze periode van onze middeleeuwse letterkunde de moeite van enige
nauwkeurige aandacht waard te achten.
Is het mogelijk of gewenst de periode tussen 1275 en 1430 verder in te delen?
De halve eeuw rond 1300 is zonder twijfel een veelszins merkwaardige fase. Oude
vormen handhaven zich of sterven een min of meer schone dood, nieuwe komen tot
leven.
Er is veel geschreven tussen, globaal gesproken, 1275 en 1325; om enige
belangrijke werken te noemen: een gedeelte van Van Maerlants werk, de Yeeste van
den slag van Woeringen (1291), de Roman van Limborch (1291-1318), tweemaal
de Roman van de Roos (vóór 1300), de bewerkingen van de Lancelot (uit ongeveer
dezelfde tijd), de Rijmkroniek van Holland (1305), de Flandrijs (eerste kwart 14de
eeuw), Die Borchgravinne van Vergi (1315), misschien ook Vander Feesten en
Leeringhe der Zalichede. Een niet te onderschatten oogst in kort tijdsbestek. Men
vindt eronder de van een eigen geest getuigende uitingen van de ridderpoëzie, terwijl
de kroniek opkomt, beide getuigen van het levenskrachtig zich ontwikkelend
nationaliteitsbesef.
Geleidelijk echter glijden wij over in de volle veertiende eeuw, waarin de geest
van nutscap ende waer sterker gaat overheersen en het leerdicht maar al te vaak de
plaats inneemt van de schone schepping der vrije verbeelding.
Dan echter, in de tweede helft der veertiende eeuw, bloeit opnieuw de gaarde der
schoonheid; het nieuwe genre der novelle ontstaat en op lyrisch terrein kondigt zich
de bloei der 15e eeuw aan; de abele spelen worden geschreven, werken die uit een
zuivere kunstopvatting ontstonden. En daarnaast is er het proza van Jan van Ruusbroec
en van de Moderne Devotie, dat op tal van plaatsen met flonkerende schoonheid
straalt.
Er zou dus alle reden zijn deze periode in twee tijdvakken in te delen: de periode
van 1275 tot ca. 1325, en die van 1325 tot 1430. Enerzijds het feit echter, dat de
mentaliteit van het eerste tijdvak ook in de tweede blijft voortbestaan, anderzijds de
omstandigheid, dat de data van tal van werken niet nauwkeurig vallen op te geven,
doen van verdere indeling afzien. In de volgorde der te behandelen werken zullen
wij de chronologie zo veel mogelijk in het oog houden.
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Didactische letterkunde
Jacob van Maerlant
Zoals al werd opgemerkt, voltrekt zich een belangrijke mentale evolutie op bijna
exemplarische wijze in het werk van Jacob van Maerlant, bij wie het oudere, meer
door fantasie en ridderlijke gedachtengangen geïnspireerde werk gevolgd wordt door
werk, waarin een steeds groeiende voorkeur voor groter zakelijkheid, historische
waarheid, nauwkeurigheid opvalt.
Hieraan ligt mede de culturele ontwikkeling in breedste zin ten grondslag. Het
eerst in Vlaanderen demonstreert de opkomende burgerij haar betekenis voor de
komende tijd: in de tweede helft der dertiende eeuw overwint zij in deze gewesten
de ridderlijke geest van de eerste helft. Deze ommekeer vindt zijn weerspiegeling in
de letterkunde, waarin het burgerlijk-didactische element de overwinning behaalt op
het ridderlijk-romantische, dat bij een figuur als Van Maerlant naar de stof althans
nog zijn uitgangspunt was.
Het aanzienlijk verschil in geesteshouding en literaire expressie demonstreerde
zich tot op zekere hoogte reeds in bepaalde aspecten van het werk van Hadewijch.
Hadewijchs Brieven zou men, om bepaalde eigenschappen, tot de lerende kunst
kunnen rekenen; zo ook de zestien mengeldichten1, die handelen over de wijze waarop
men tot de volmaakte liefde komen kan. Dit werk kondigt in zekere zin het komende
tijdperk al aan, waarin het didactische niet langer een begeleidingsverschijnsel van
de scheppende verbeeldingskunst zal blijven, maar gaat domineren in van fantasie
ontblote nutte lering.
Van Maerlant echter geeft de definitieve stoot en beïnvloedt door zijn in andere
zin indrukwekkende werk de komende eeuw. Hiervóór werden reeds verschillende
van zijn geschriften behandeld bij de genres waar zij in hun omgeving het best tot
hun recht kwamen.
Het is nu de tijd over zijn persoon samenvattend te spreken en tevens de didactische
werken te behandelen.
Over Van Maerlants leven zijn wij maar slecht ingelicht. Hij moet vóór 1235 geboren
zijn2, volgens de traditionele mening in Brux-

1
2

Hadewijch's Mengeldichten, uitg. J. van Mierlo, Leuven, 1912.
P. Maximilianus acht ca. 1235 aan de late kant: hij zou dan erg jong als schrijver begonnen
zijn en betrekkelijk jong gestorven; Maximilianus denkt aan ca. 1220; vgl. Sinte Franciscus
Leven, uitg. P. Maximilianus, Zwolle, 1954, II, 375.
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ambacht, dat wil zeggen het Vrije van Brugge, mogelijk te Damme, waar een
standbeeld de herinnering aan de dichter levend houdt. Volgens deze zelfde, maar
niet meer algemeen aanvaarde mening zou hij kort nadat hij zijn eerste grote werk
geschreven had, ca. 1258, voor een aantal jaren vertrokken zijn naar Maerlant op het
eiland Oost-Voorne vlak bij Den Briel, waar hij werkzaam was als ‘coster’, een half
geestelijk, half wereldlijk ambt. Hij zou daar hofdichter geweest zijn van het in
Oost-Voorne residerende hof van Albrecht van Voorne en er de toen nog minderjarige,
in Oost-Voorne residerende Floris V1 gekend hebben. Te Maerlant bij Den Briel zou
hij zijn Graal (ca. 1261) geschreven hebben, het aan Albrecht van Voorne opgedragen
werk, alsook de Torec, (circa 1262?) en de Historie van Troyen, 1263-1264. Na
zekere tijd zou hij dan weer naar Vlaanderen (ca. 1266) zijn teruggekeerd en zich te
Damme hebben gevestigd. - Voor enige jaren echter werd, voortbouwend op een al
in de tweede helft van de negentiende eeuw door K. Versnayen, W.H.J. Waele en
C.A. Serrure voorgestane mening, op grond van archiefonderzoek2 door J. Noterdaeme
de aandacht gevestigd op de mogelijkheid: dat Van Maerlant geboren zou zijn te
Houtave in het Maerlant in het Vrije van Brugge. De naam Maerlant zou dan dus
niet in verband staan met het plaatsje bij Den Briel; onze dichter zou helemaal niet
zo ver van huis geweest zijn, maar thuishoren in Houtave in het Brugse Maerlant.
In een der drie parochies van dit Brugse Maerlant, in Houtave namelijk, is de naam
aangetroffen van een Jacobus Custos van wie verondersteld wordt dat het onze dichter
zou zijn geweest, lid van een familie De Coster(e). Jacob de Costere zou, alreeds in
1246, familiaris geworden zijn van de ridders van Roden te Snellegem ten zuiden
van Brugge, bij wie hij in functie geweest zou zijn als ‘clerc’; te Snellegem zou hij
ook zijn oudste gedateerde werk, Alexanders Geesten (ca. 1257), geschreven hebben.
Nadat de ridders van Rode uit Snellegem ver-

1
2

H.P. Schaap, TNTL 82 (1966), 126, stelt echter dat Floris tijdens zijn minderjarigheid niet
in Voorne is opgevoed, maar in Middelburg, waarschijnlijk in de abdij.
J. Noterdaeme, Jacob van Maerlant, klerk van de Heren van Roden te Snellegem, Handelingen
van de Brugse Société d'Emulation, 1951. - Van Mierlo verwierp Noterdaemes hypothese;
zie J. van Mierlo, Jacob, die coster van Merlant, VMA, jan., 1952, en De ontwikkelingsgang
van Jacob van Maerlant, VMA, maart-april 1957, 119-37; J. Noterdaeme heeft zijn theorie
naderhand opnieuw verdedigd o.a. in Bij het Maerlant-probleem, Hand. der Maatschappij
voor Gesch. en Oudheidkunde van Gent, nieuwe reeks, XII (1958) en in Handelingen Kon.
Zuidned. maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XV (1961), 235-272.
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dwenen waren (1257), zou Van Maerlant naar het Brúgse Maerlant zijn teruggekeerd,
daar o.a. de Graal-Merlijn en de Historie van Troyen geschreven hebben, om tenslotte
ca. 1266 in de toen zeer grote zeehaven Damme te belanden. Daar zou hij zijn verdere
leven doorgebracht hebben1.
J. van Mierlo heeft van het begin af aan de stellingen van J. Noterdaeme bestreden;
zijn bestrijding vond laatstelijk sterke bijval van H.C. Peeters2, die als enig zekere
conclusies uit Noterdaemes studies erkent het bestaan van een Maerlant in Houtave
en dat van een Jacobus Custos in Snellegem in de tijd dat de dichter leefde. Maar
Peeters handhaaft de traditionele stelling van Maerlants verblijf op Voorne en meent
daaruit ook Van Maerlants werk, opdrachten van zijn werk etc. ongedwongener te
kunnen verklaren dan uit Noterdaemes opvattingen. Noterdaeme is echter het
antwoord niet schuldig gebleven3; zijn betoog, dat Jacob van Maerlant De Coster
heette en in het Brugse Maerlant en omstreken zijn leven heeft doorgebracht, wint
steeds meer aan waarschijnlijkheid.
Noterdaeme meent ook - maar dat is weer een andere zaak - uit de door Van
Maerlant-zelf verstrekte gegevens (in zijn Istory van Troyen) te kunnen concluderen,
in welke volgorde Van Maerlant zijn werken geschreven heeft4; de volgorde zou
zijn: Lapidarijs - Sompniarijs - Torec - Alexander - Graal-Merlijn - Istory van
Troyen5.
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De toespeling op Den Briel in de Torec (indien dit inderdaad een werk van Van Maerlant
is) wordt door J. Noterdaeme uit de geografische omstandigheden in het Brugse Maerlant
verklaard; in de eerder genoemde parochie Houtave is omstreeks 1300 sprake van een
‘Brielenland’, terwijl in de eerste helft van de dertiende eeuw onder de leenmannen van de
ridders van Snellegem een Van den Briele voorkomt.
H.C. Peeters, Nieuwe inzichten in de Maerlantproblematiek, in Handelingen van de Kon.
Zuidned. Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis XVIII (1964), 249-85.
J. Noterdaeme - H.P. Schaap, Nieuwe Maerlantproblemen en Een kosterambt te Maerlant
in de 13e eeuw? in TNTL 82 (1966), 81-128. Aldaar op 82-3 gedetailleerde opgave van
Noterdaemes latere publikaties over dit onderwerp.
TNTL 82 (1966), 87.
Men krijgt dan, voor wat de belangrijkste werken betreft, het volgende verloop: a. oudste
werken:
Lapidarijs,
Sompniarijs,
Torec,
Alexander;
b. verblijf te ‘Maerlant’ (na 1257 tot 1266); aldaar geschreven:
1261 Graal-Merlijn,
1263 Istory van Troyen;
c. verblijf te Damme:
voor 1270 Der Naturen Bloeme,
1271 Rijmbijbel,
tussen 1276-82 St. Franciscus,
1283-'88 Spieghel Historiael.
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Van Maerlant zou dus begonnen zijn met niet tot ons gekomen geschriften over de
gesteenten (Lapidarijs) en over dromen (Sompniarijs), en daarna de Torec geschreven
hebben, een werk dat ons overigens slechts bekend is via het Haagse
Lancelot-handschrift, en wel in sterk gewijzigde en beknopte vorm1.
De belangrijke klassiek-hoofse roman Alexanders Geesten moet geschreven zijn
in de periode tussen 1258-12602. Het werd kort daarop gevolgd door de Historie van
den Grale en Merlijns boeck (1261), een van de oudste Graal-romans die wij in onze
letterkunde bezitten.
Uit zijn eigen verklaring in de Spieghel Historiael blijkt dat hij de arbeid aan dit
werk rond 1288 om gezondheidsredenen heeft gestaakt. Is hij kort daarna gestorven?
Dan zou hij niet de auteur kunnen zijn van Van den Lande van Oversee waarin
gesproken wordt over de val van Acre in 1291.
Wat hiervan zij, de schrijver om wiens domicilies zo veel gestreden is, moet een
geleerde opvoeding genoten hebben: hij kende Frans en Latijn.

Op bovenstaand schetskaartje vindt men (door arcering) aangegeven het uitgestrekt stuk land dat in
oude oorkonden de naam Maerlant draagt. Het werd gelokaliseerd in het zuidwesten van Zuienkerke,
het noorden van Houtave en het westen van Meetkerke. Voor een en ander het in de tekst genoemde
werk van J. Noterdaeme en het opstel van Van Mierlo, VMA, 1952.

1
2

Zie hier p. 229.
Vgl. laatstelijk H.C. Peeters, t.a.p., 254-8 en Noterdaeme, TNTL 82, 88 vlg.
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Van deze opvoeding, van zijn persoonlijkheid en van zijn enorme arbeidslust getuigt
zijn omvangrijk werk. In dit werk ziet men ook de kentering van het getij; het is als
een samenvatting van oud en nieuw, - reden waarom het een iets uitvoeriger
beschouwing krijgt dan het om zijn schoonheidswaarde verdient1.
De oudste werken die Jacob van Maerlant schreef waren de Sompniarijs en Lapidarijs,
beide uit het Latijn vertaald; het eerste dat verloren ging, handelde over de betekenis
van de dromen, het tweede over geneesen toverkracht van stenen; mogelijk is dit
hetzelfde als het twaalfde boek van Der Naturen Bloeme.
Daarop volgden de Torec, Alexanders Geesten, de Historie van den Grale en
Merlijns boeck, alsook de Historie van Troyen; ze werden hiervóór behandeld bij de
hoofse romans2. Het laatstgenoemde boek moet nog even ter sprake komen in verband
met wat volgen gaat. Voor deze Historie van Troyen, die dus van omstreeks 1263
dateert, zijn laatste historische werk, heeft Van Maerlant later altijd wel een zeker
zwak gehad. Niet zozeer omdat hij er beroemd door werd, als wel omdat hij er de
kennis der klassieken in deze landen door verbreid had. Met inbegrip van vele
‘favelen’. Dit laatste echter zeker niet volgens zijn intentie! Maerlant heeft nooit
anders dan ‘waarheid’ willen schrijven, ook in zijn zogenaamde romantische, naar
zijn bedoeling historische werken. De overtuiging echter, dat hij zich door zijn
‘walsche’ bronnen nogal eens wat op de mouw had laten spelden, doet hem zich
afkeren van de Franse teksten om met vollediger overgave de Latijnse te bestuderen.
Steeds agressiever valt hij uit tegen de vertellers van ‘logenlike(n) saken’ en steeds
nadrukkelijker staat hij ‘nutscap ende waer’ voor, steeds nuchterder en feitelijker
nuttige-zaken-en-waarheid. ‘Truffe van minnen ende van striden’ zijn van nu af in
de ban.
Na een weinig-persoonlijk vertaalwerk Hemelychede der Hemelycheit over
regeerkunst en gezondheidsleer (mogelijk rond 1266 voor Floris V geschreven3),
vervaardigde hij Der Naturen Bloeme4, het eerste werk

1
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4

J. van Mierlo, Jacob van Maerlant, 1946, 14-24.
Zie p. 147-50.
Heimelichede der heimelicheit, uitg. J. Clarisse, Dordrecht, 1833; kritische uitgave met
belangrijke inleiding door A.A. Verdenius, 1917. Het staat overigens helemaal niet vast, of
dit een werk van Van Maerlant is en of het voor Floris V geschreven is, noch of het in 1266
geschreven is; vgl. Noterdaeme, TNTL 82 (1966), 109-10.
Der Naturen Bloeme, uitg. door E. Verwijs, Groningen, 1878, twee delen.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

212
wel, dat hij na zijn overkomst naar Damme schreef, omstreeks 12661, een zeer
omvangrijk geschrift, een soort encyclopedie over de natuur, mensen, dieren, bomen,
stenen, metalen enz., waaraan Thomas van Cantimprés De Naturis Rerum ten
grondslag lag. De burger der Vlaamse steden kon in een werk als dit alles van zijn
gading vinden; nutscap (ook op het gebied van de geneeskunde) ende waer in
overvloed; slechts de poëzie ontbreekt, het is dor en droog met alleen hier en daar
iets aardig beeldends, dat ten dele weer samenhangt met de neiging tot symboliek
die ook in dit werk naar voren komt. Literair-‘historisch’ valt dit werk - men zou
bijna zeggen: uiteraard - anders te waarderen. Dan is Jacob van Maerlant vermoedelijk
de eerste in Europa geweest die het nieuwe, ‘Aristotelische’ bestiarium voor leken
toegankelijk heeft gemaakt2.
In zijn Rijmbijbel, gevolgd door de Wrake van Jherusalem3 bewerkte hij de Biblia
of Historia Scolastica van Petrus Comestor, waardoor hij de geschiedkundige boeken
van het Oude Testament, de Apocriefe Boeken en de Evangeliën algemeen
verstaanbaar en voor de leek toegankelijk maakte. De Wrake van Jherusalem is een
verkorte bewerking van De Bello Judaico van Flavius Josephus. Aan het eind van
het werk gekomen slaakt de dichter een zucht van verlichting, nu het geschrift voltooid
is ... De zucht werd geslaakt op 15 maart 1271.
Niet bewaard bleef een leven van de heilige Clara, waarover gesproken wordt in
het wel tot ons gekomen Sinte Franciscus Leven (tussen 1276 en 1282)4, een tamelijk
omvangrijk werk van meer dan tienduizend verzen, dat Van Maerlant bewerkte naar
de officiële biografie van de heilige door Bonaventura, de generaal van de franciscaner
minderbroeders (1261). Het typeert Van Maerlant in zijn streven, negatief: een
tegenhanger te leveren van de Arturromans en andere dwaze, fantastische verhalen,
positief: de lezers het ideaal van de heilige armoede en naastenliefde voor te houden
in een tijd waarin niet alleen leken, maar ook priesters uit egoïsme naar rijkdom en
genotvol leven streef-
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H.C. Peeters, t.a.p., p. 280, zegt: ‘voor 1270’.
Hierover uitvoerig W.P. Gerritsen, Het spoor van de viervoetige locusta, NiTlg 1968 (W.A.P.
Smit-nummer), 1-16. De ‘locusta’ wordt door Van Maerlant als viervoetig dier genoemd in
Der naturen bloeme, vs. 2655-2674.
Rijmbijbel, uitg. door J. David, Brussel, 1858-61, drie delen.
Sinte Franciscus Leven, uitg. door J. Tideman, Leiden, 1848, in moderne editie door P.
Maximilianus o.f.m. cap., twee delen, Zwolle, 1954. Over het tijdstip waarop het vervaardigd
werd deel II, 381.
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den. Te Winkel uitte zijn superieure minachting voor het streven ‘een leven van,
soms tamelijk vieze, armoede en verstandkrenkend gebrek te leiden’ en de ‘half
kinderachtige, half bespottelijke staaltjes’ van zachtmoedige vriendelijkheid1; òns
treft veeleer de grote indruk, die Franciscus' wereldonthecht leven klaarblijkelijk op
de tijdgenoot gemaakt heeft, nu reeds zo kort na zijn dood in 1226 op zulk een grote
afstand van Italië behoefte gevoeld werd aan een leven van de heilige in de
moedertaal, - uiting onder vele andere van het fris, jong geestelijk leven, dat in deze
periode in de kerk onder Franciscus' invloed opbloeide. Ons treft daarnaast, dat Jacob
van Maerlant met dit boek als eerste in een van de Europese volkstalen deze materie
behandelde.
Uit het laatst van zijn leven (hij werkte eraan van ongeveer 1283 tot ca. 1288)
dateert de Spieghel Historiael2, een groot geschiedwerk, dat aanvangt met de
schepping van de wereld. Zoveel mogelijk poogde Maerlant in deze bewerking van
het Speculum Historiale van de dominicaan Vincentius van Beauvais, de raadsman
van Lodewijk de Heilige, de historische werkelijkheid te reconstrueren; hij legde
daarbij een grote mate van scherpzinnigheid aan den dag. De geschiedenis bezag hij
in het licht van de christelijke openbaring; de vele nuttige lessen die hij haar zag
demonstreren, houdt hij de lezer uitdrukkelijk voor. Het behoort tot de verdiensten
van het werk, dat door de voorstelling van zaken enkele bekende figuren in het
verschiet van het verleden voor Maerlants tijdgenoot vaste omtrekken aannamen,
dat nabij en ver konden worden onderscheiden, en dat een blik verkregen werd op
de wording van de toestanden waarin men leefde3, kortom: dat thans voor het eerst
enige krachtige lichtstralen in en doorheen het verleden werden geworpen; maar dit
alles zijn meer verdiensten van historische dan van letterkundige aard4. De artistieke
waarde van het werk is gering. Rond 1288 heeft hij de arbeid aan de Spieghel
Historiael om gezondheidsredenen gestaakt.
Van vrij grote bekendheid zijn Maerlants Strophische gedichten5. Tot
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J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I2, 417.
Spieghel Historiael, uitg. M. de Vries en E. Verwijs, Leiden, 1857-63, drie delen.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. I, 225.
Tot de uitweidingen van ‘letterkundige’ aard behoort de ‘vriendschapssage’ Amijs ende
Amelis, uitg. door J.J. Mak, Zwolle, 1954 (Zwolse Drukken) (bespr. van deze uitg. door
Maartje Draak, Levende Talen, dec. 1955, p. 597-601).
Strophische Gedichten, laatstelijk uitgegeven door P. Leendertz Jr. en J. Verdam, Leiden,
1918.
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de religieuze letterkunde - mogelijk uit zijn jonge jaren - zijn te rekenen, een vijftal
in technisch ingewikkelde strofen opgebouwde dichtwerken: allereerst drie meer
lyrische gedichten: Vanden Vijf Vrouden, dat in een zestal strofen de vijf vreugden
van Maria behandelt; Van ons Heren Wonden, dat de wonden van Christus bespiegelt
in tien strofen, beide vertalingen uit het Latijn; Die clausule vander Bible, misschien
oorspronkelijk, in 42 strofen Maria verheerlijkend door middel van talrijke
vergelijkingen; - daarnaast in lyrisch-dramatische dialoogvorm Vander
Drievoudicheide (de zg. Derde Martijn), een berijming van het vraagstuk van de H.
Drieëenheid, en Ene Disputacie van Onser Vrouwen ende van den Heilighen Cruce,
dat, in 46 strofen volgens Latijnse gedichten van Philippe de Grève, kanselier van
O.L. Vrouwe van Parijs († 1236), het lijden van Christus en de toestand der
christenheid behandelt in een dialoog van Maria tot het Kruis1.
Disputen, maar dan niet van religieuze aard, zijn de zg. Martijns (zo genoemd naar
de aanvangswoorden, waarin een zekere Martijn aangesproken wordt), de Eerste
Martijn van 78 strofen waarin niet minder dan tien vragen van maatschappelijke aard
behandeld worden, en Dander Martijn, die met name over liefdesproblemen
disputeert. Dan is er nog (behalve de hierboven al genoemde Derde) de z.g. Vanden
Verkeerden Martijn, waarin de redeneringen uit de eerste Martijn omgekeerd zijn
en tegenover die van Maerlant worden gesteld2.
Van deze religieuze gedichten kan men zeggen, dat zij innig en vroom zijn,
eigenschappen waarvan tal van middeleeuwse geschriften vooral met betrekking tot
de H. Maagd en Christus' lijden blijk geven; dichterlijk schoon, de ‘schittering’ die
het kenmerk van het schone genoemd wordt, mist men op de meeste plaatsen. Relatief
het beste is wel Ene Disputacie van Onser Vrouwen ende van den Heiligen Cruce;
een niet gering gedeelte van de schoonheid ervan moet echter worden terugge-
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Die Clausule van der Bible, Ene Disputacie van onser Vrouwen ende van den Heiligen Cruce,
en Van der Drievoudicheid zijn opnieuw uitgegeven door dr. P. de Keyser als: Jacob van
Maerlant, Kerngedichten uit zijn godsdienstige lyriek, Antwerpen - Amsterdam, 1947.
Sinds geruimte tijd discussieert men over de vraag, of deze Strophische Gedichten wel (alle)
van Jacob van Maerlant zijn en zo ja, waar en wanneer hij ze zou hebben geschreven. Zie
hiervoor J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, 294 vlg. en laatstelijk J. van Mierlo, Jacob van
Maerlant, Turnhout, 1946, dat een uitvoerige beschouwing wijdt aan, en ontleding geeft van
de Strophische Gedichten, 75-130.
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voerd tot de Latijnse hymnen, waarnaar zij bewerkt werd1.
De Martijns daarentegen is dichterlijke verheffing vrijwel vreemd: bespiegelende
uiteenzettingen over klaarblijkelijk in die tijd reeds zeer geliefde kwesties, die de
auteur echter niet inspireren tot de bezieling waaruit het kunstwerk geboren wordt.
Deze bezieling beheerste Maerlant sterker toen hij de twee laatste, min of meer
apart staande, strofische gedichten schreef: Der Kerken Claghe en Van den lande
van Oversee. Herhaaldelijk reeds had Van Maerlant in zijn werk uit de na-romantische
periode zijn waarschuwende stem doen horen met betrekking tot de
vervalverschijnselen in de gemeenschap, in het leven van vele christenen ook. En
hij spaart daarbij geenszins de priesters indien zij tot klagen aanleiding geven. Moedig
verdediger van de kerk, verwijt Maerlant in Der Kerken Claghe kerkbe-dienaren hun
heulen met de rijken: in plaats van te gaan tafelen en feestvieren, moesten de
aanzienlijke geestelijken liever de hoge heren de waarheid zeggen en de armen
helpen2. Hij is klaarblijkelijk diep getroffen, als hij de bedenkelijke gevolgen ziet
die uit het minderwaardig gedrag van sommigen (of velen) voor de kerk voortspruiten.
En dat, terwijl zij van alle kanten bedreigd wordt. In Van den lande van Oversee is
het de vijand van buitenaf die hem de kreet: Te wapen! op de lippen dringt. Het
Heilig Land dreigt de christenen te ontglippen; Acre, het laatste bolwerk, is gevallen
(1291). De verontwaardiging die Van Maerlant bezielt als hij de lijdzaamheid der
Christenen ziet ten overstaan van deze gevaren, doet zijn stem trillen, spant - in
enkele strofen - zijn ritme als bijna nergens in zijn toch omvangrijk werk3.
Er rijzen nu echter weer bezwaren4 tegen de toeschrijving ook van deze gedichten
aan Van Maerlant, die dan immers in 1291 nog zou hebben geleefd, terwijl sommigen
aannemen dat hij betrekkelijk kort na 1288 zou zijn overleden; bovendien zou hij in
zijn technisch procédé
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Over de Disputacie de dissertatie van W. Friedrich, Der lateinische Hintergrund zu Maerlants
Disputacie, Leipzig, 1934.
Over Maerlants zg. communisme zie Ed. A. Serrarens, Kommunisme in de Middeln.
Letterkunde, TTL, XVI, I vlg. en 77 vlg. Ook K.F. Proost, Uitingen van Klassen-haat in onze
M.E. Letterk., Soc. Gids, 1928, 514 vlg.
Van den lande van ouer zee, facsimile-uitgave, ingeleid en toegelicht door Garmt Stuiveling
(Ad Fontes), Amsterdam, z.j. [1967].
Vgl. J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. I, 299 en diens Jacob van Maerlant, 74 vlg.
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veranderingen hebben aangebracht die in zijn eigen oog moeilijk de schoonheid van
het werk konden verhogen1.
Ook volgens H.C. Peeters2 zou Van Maerlant kort na het afbreken van zijn Spieghel
Historiael (rond 1288) overleden zijn, en kan hij dus niet als de auteur van Van den
Lande van Oversee, Der Kerken Claghe en de Disputacie aangemerkt worden.3
Een oeuvre van indrukwekkende omvang, deze ‘verzamelde werken’ - ook indien
men de betwiste werken niet meerekent. Hun auteur was een man met een helder
verstand, een hart dat warm klopte voor de armen en verdrukten, een strijdbare natuur,
die niet schroomt te wijzen op misstanden waar hij die meent aan te treffen. Een
idealist, die tegenover het lichtend ideaal de schaduwen zich des te donkerder ziet
aftekenen. Een hard werker in dienst van zijn kerk en zijn maatschappelijke idealen,
die tracht te dienen door de lezers nutte kennis op godsdienstig en ander terrein bij
te brengen. Een encyclopedische figuur van grote culturele, minder van strikt
letterkundige waarde. Zijn steeds sterker wordende, hem overigens ingeboren drang
nuttige kennis en historische waarheid te verbreiden, heeft de kwaliteit van zijn werk
in ongunstige zin beïnvloed. Van Maerlant blijft merkwaardig, al valt zijn dichtkunst
uit artistiek oogpunt niet overmatig te bewonderen4.

De vierde Martijn
In aansluiting op het werk van Van Maerlant thans nog enkele kanttekeningen over
een ander geschrift van didactisch karakter uit de dertiende eeuw, resp. begin
veertiende eeuw.
Van 1299 dateert de Vierde Martijn. Het gedicht telt zevenenveertig strofen. Deze
strofen zijn opgebouwd naar het voorbeeld van de drie Martijn-dialogen van Jacob
van Maerlant (met name de eerste), waardoor de auteur zich in de eerste strofe
geïnspireerd verklaart. De ingewikkelde strofenbouw en dwingende rijmschikking
- de laatste
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In Uit de Strophische Gedichten van Jacob van Maerlant door J. van Mierlo, Zwolle, 1954,
vindt men De Eerste Martijn, Een Disputacie, Van den Lande van Oversee, en Der Kerken
Claghe (met vertaling in hedendaags Nederlands).
H.C. Peeters, De rijmkroniek van Holland, Den Haag, 1966, 119-122.
Peeters meent, dat Van Maerlant wel de auteur zou zijn van de berijmde dialoog Van scalc
ende clerc.
Over Van Maerlant, J. van Mierlo, Jacob van Maerlant, Turnhout, 1946; verder J. te Winkel,
Maerlants Werken als Spiegel van de XIIIe eeuw, Leiden, 1877, tweede uitg. Den Haag,
1892; J. Koopmans, Middelnederlandse Romans I, Leiden, 1920; J. Koopmans,
Maerlant-studiën, Taal en Letteren, VII, VIII en XI.
A.H. Cornette voert in VMA, 1935, 1055-64, motieven ter waardering van Van Maerlant als
dichter aan, maar brengt weinig nieuwe gezichtspunten. Uitvoerig over Van Maerlant: A.
van Duinkerken in Welaan dan, beminde Geloovigen, Hilversum 1933, 75-111; Am. Arents,
Jacob van Maerlant, Proeve van Bibliografie. Inleiding door dr. J. van Mierlo S.J., Damme,
Museum Van Maerlant, 1943; voor Ned.: M. Nijhoff, Den Haag (bespr. door L.E. Michels,
De Gids, mei 1948, p. 149-151).
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uitgever ervan1 spreekt van een naar de vorm ‘zeer gekunsteld rijmwerk’ - dwong
de auteur soms tot gewrongen formuleringen, die de verstaanbaarheid niet altijd ten
goede komen. Desondanks heeft men opbouw, bedoeling en strekking van het 893
regels tellende werk nauwkeurig kunnen omschrijven. W. Asselbergs2 onderscheidt
drie delen die zich achtereenvolgens met morele, politieke en sociale aspecten van,
vooral het Brabantse, leven vlak vóor 1300 bezighouden. Hoofdstrekking is wel de
jonge hertog van Brabant te bevestigen in een neutraliteitspolitiek (ten aanzien van
Frankrijk en Engeland). De bedreiging voor deze positie komt van bepaalde, niet
met name genoemde, maar duidelijk gesuggereerde personen, komt daarnaast voort
uit het algemeen cultuurverval waaraan de dichter de maatschappij onderworpen
ziet, met name het verval van het oude christelijke ridderideaal. Voor de opkomende
zelfstandigheid van de gemeenten heeft hij weinig waardering. Dit alles leidde, in
de vorm van Van Maerlants dialoog tussen Jacob en Martijn, tot een heftig, aan de
actualiteit gebonden strijdschrift, dat zijn literaire kracht meer vindt in scherpte van
formulering ten aanzien van actuele zaken dan in schepping van een gesloten
autonome verbeeldingswereld of beeldende suggesties. Dit laatste vindt men het
meest opvallend in de aan het landschappelijke ontleende beeldspraak: ‘een omgeving
van stromend water met veel dijken, plassen en kreken’, slijk en modder, die
Asselbergs zich ziet samenvoegen tot een samenhangend landschap, waarin de verbannen? - dichter geleefd zou hebben, en dat hij zou projecteren op het
hiernamaals, dat wil in dit geval zeggen: op de hel, de helse stroom waardoor hij de
ontaarden van zijn tijd vreest te zullen zien worden meegesleurd3.
Als gezegd, noemt de auteur zijn naam niet. De eerste uitgever (C.P. Serrure) en
de laatste (W.E. Hegman) menen het te kunnen
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W.E. Hegman, Hein van Aken, Vierde Martijn, Zwolle, 1958, 12.
W. Asselbergs, Het landschap van de Vierde Martijn, VMA. 1964, 249-77, herdrukt in
Nijmeegse colleges, Zwolle, 1967, 43-76.
W. Asselbergs, t.a.p., 254-62.
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toeschrijven aan Hein van Aken. Duidelijke argumenten voor deze toeschrijving
ontbreken, zoals Asselbergs in zijn aangehaalde studie heeft uiteengezet. Wel is het,
ook uit de taal, duidelijk dat hij een Brabander is.

Ridderpoëzie1
Het ridderwézen is, in deze periode, over zijn hoogtepunt heen. De ridderpoëzie
handhaaft zich echter in de belangstelling en vindt, soms, nieuwe vormen.
De vrij strenge scheiding die in de dertiende eeuw nog te maken viel tussen de
(voorhoofse) heldenepiek enerzijds en de hoofse epiek anderzijds, vervaagt. Nadat
beide soorten, naar wij zagen, waren uitgegroeid tot grote cyclische verhalen, gaan
steeds meer aspecten elkaar dekken zoals twee zich uitbreidende kringen in het water
elkaar naderen en tenslotte in elkaar overgaan. Zowel naar de vorm als naar de geest
nemen beide soorten van elkaar over, waardoor het oorspronkelijk verband met het
vroegere genre losraakt en de nieuwe romankunst in tal van werken in dit opzicht
een typisch kenmerk van epigonen-kunst vertonen gaat: men put uit de schatkamers
der vorige eeuw voor wat motieven en procédés betreft, ontleent ook voor de stof
vooral aan sprookjes en volkskunst; dit materiaal verschaft niet aan een scheppende
verbeelding de stof waarin een nieuw wereldbeeld wordt uitgedrukt; wat men bereikt
is, in de beste werken, de oude ridderidealen te laten stralen, in een gedempte
schittering, matter, ‘beschaafder’, soms minder overtuigend. Ook in deze romans
worden reuzen bevochten, monsters dodelijk getroffen, dappere daden tegen
Sarracenen verricht, ook hier klieft de dappere held op het juiste moment zijn
tegenstander het lichaam van boven naar beneden, maar de lezer krijgt de indruk,
dat de auteur dit alles gelèzen heeft bij voorgangers. Het wordt langzamerhand
‘literatuur’, met de voor- en nadelen ervan. Nadelen inzover het element van de
levensechtheid zwakker wordt; voordelen inzover een meer opzettelijk artistieke
literaire schepping ontstaat.
De slechtste zijn die, waarin het begrip van het ridderlijke vrijwel

1

Deze poëzie wordt, globaal in de tweede en volgende drukken iets anders (hoger) gewaardeerd
dan in de eerste; ik geloof nl. dat Debaene gelijk heeft met zijn opmerkingen in Ned.
Volksboeken, 282 vlg.
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geheel ontbreekt en een ridderlijke stof wordt behandeld met dorperlijke opvattingen,
die het ridderwezen onteren en neerhalen. Met het verminderen van de geestelijke
spankracht, die niet meer in staat blijkt de stof te doordringen, verminderen ook
taalbeheersing en technische vaardigheid; het vers wordt slapper door het toelaten
van steeds meer dalingen binnen het kader van de gehandhaafde vier heffingen, het
lijkt soms niet veel méér dan proza1. Blijvende waarde daarentegen behouden vooral
die werken of fragmenten, waarin de ridderstof duidelijk alleen maar ‘stof’ is om
daarin algemeen menselijke conflicten en aangelegenheden tot uitdrukking te brengen:
problemen met betrekking tot de liefde, en avonturen. Deze bezitten ook de typische
vormvolmaaktheid en gaafheid van het ‘letterkundig’ geschrift.
Maar met de geschriften uit de veertiende eeuw zijn heldendicht en hoofse roman
in hun oorspronkelijk middeleeuwse vorm aan hun eindterm gekomen. De
belangstelling voor de geest en materie ervan blijft echter levend; ook in de komende
eeuwen: in de volksboeken van de vijftiende en zestiende eeuw zal de oude stof
nieuwe vormen vinden, daarna moderniseren Breero, Hooft en Vondel in de
zeventiende eeuw oude verhalen om er hun nieuwe ideeën in tot uitdrukking te
brengen. Thans echter hebben wij de geschriften uit, globaal gesproken, de tijd rond
de veertiende eeuw iets nader te beschouwen.

Beerte metten breden voeten
Tot wat men genoemd heeft de ‘nabloei der heldenepiek’ behoort de Beerte metten
breden voeten2 uit de Frankische cyclus: als Pepijn huwt met Berte, volgens het
verhaal de dochter van Floris en Blanchefloer, weet de moeder van Bertes kamervrouw
haar dochter, die sprekend op Berte gelijkt, voor deze te doen doorgaan. Berte wordt
van het hof verjaagd, maar negen jaar later in ere hersteld. Van de, naar Adenet li
Rois tekst van ca. 1275 bewerkte, Nederlandse roman bleven slechts 138 verzen
over, die betrekking hebben op het terugvinden van Beerte.

1
2

Vgl. G. Kalff, Gesch. Ned. Letterkunde I, 337 vlg. en J. van Mierlo, Gesch. Lett. Nederl. II,
45-6.
Beerte metten breden voeten, uitg. H. Moltzer, in diens uitgave van Floris ende Blanchefloer,
Groningen, 1879, 131-145.
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Maleghijs
Uit dezelfde kring stamt de roman van Maleghijs1, waarvan en kleine drieduizend
versregels teruggevonden zijn. We leerden deze oudoom van de Heemskinderen al
eerder kennen bij de Roman van Renout van Montalbaen als de tovenaar. In Maleghijs,
dat in de Nederduitse vertaling in zijn geheel bewaard bleef, is van heldenepiek
weinig meer te bespeuren. Maleghijs heeft niets van de sterke, krachtige, hij is de
listige; het lichtelijk komische element dat in de Renout een aangename, zij het niet
heldhaftige variatie teweegbracht, is hier overheersend geworden; onmiskenbaar is
een zekere voorkeur voor het platte.

Valentijn en Nameloos
Aangepast aan de stof van de heldenepiek is het verhaal van Valentijn en Nameloos2,
waarin Te Winkel een oosterse kern meende te herkennen3. Het verhaal is zeer bekend
gebleven door het latere volksboek4 onder de titel Valentijn en Oursson: de
geschiedenis van de twee broers waarvan de een als ridder wordt opgevoed, terwijl
de ander, die door een wolvin gezoogd wordt, opgroeit tot een ruige bosmens, de
schrik van het land. Valentijn, die alreeds andere roemrijke, ridderlijke daden met
en zonder betrekking tot vervolgde en niet-vervolgde jonkvrouwen verricht had,
bevrijdt het land van de plaag om te ontdekken dat het monster een mens, en nog
wel zijn broer is. Ridderlijkheid, liefde, verdrukte onschuld, reuzen en monsters,
alles is in dit wonderlijk verhaal tot een eenheid vermengd.

Die Borchgrave van Couchi
Het merkwaardigste geschrift in dit genre is zonder twijfel Die Borchgrave van
Couchi5, wiens historie zich heet af te spelen tijdens de

1
2
3
4
5

Madelghijs' Kintsheit, uitg. N. de Pauw, Gent, 1889; L.C. Michels, Nieuwe
Malegijs-Fragmenten, TTL VI (1918) 193-204.
Valentijn en Nameloos, uitgave Kalff, Epische Fragmenten, 212-20; W. de Vreese, Een
nieuw fragment van V. en N., TNTL, XI, 140-162.
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I2, 334.
Over het volksboek zie L. Debaene, Ned. Volksboeken, 233-4.
Die Borchgrave van Couchi, uitg. M. de Vries, TNTL, 1887, 97-250; N. de Pauw, Middelned.
Gedichten en Fragmenten, 1903, 20-42; Van den Borchgrave van Couchi, Fragment uit
Atrecht, uitg. A. Goslinga, Leiden, 1949. Verdere lit. in Elis. Frenzel, Stoff-, Motiv- und
Symbolforschung, Stuttgart, 1968, 90.
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eerste Karolingen na Karel de Grote (Lodewijks dood, en de kroning van Karel de
Kale komen erin voor), waardoor het verhaal dus is verbonden met de sfeer van het
Frankische chanson de geste; het speelt zich ten dele ook af in de Ardennen; anderzijds
echter is het vervuld van de geest der hoofse liefde tussen de borchgrave van Couchi
en Beatrijs, de schone vrouw van de heer van Faiuweel, een ‘minne so reine’, dat er
geen kwaad van gezegd kan worden, vermits de gehele verhouding zich in de sfeer
van de riddelijke vrouwendienst vol eerbiedige verering en tot heldhaftige daden
inspirerende minne voltrekt; bovendien neemt de borchgrave deel aan een kruistocht
naar het Heilige Land, waardoor het verhaal - zonder overigens het wonderbaarlijke
en fantastische ervan te kennen - verband houdt met de oosterse romans. De 3814
bewaarde verzen laten ons de afloop niet kennen; in een Franse tekst uit de veertiende
eeuw, die duidelijk verband houdt met de onze1, laat Beatrijs' gemaal het hart van de
borchgrave - die op de terugreis uit het Heilige Land gestorven was - tot een pastei
bereiden en zijn vrouw daarvan eten; als zij dan de waarheid verneemt, besluit zij
nooit meer te eten en sterft van droefheid. De Franse tekst beperkt zich vrijwel tot
de lotgevallen der beide minnenden zonder ander verband te leggen met historische
gebeurtenissen dan de relatie met de kruistocht van 1190. In de Nederlandse tekst
heeft men een voorbeeld van de dooreenvlechting der genres, in casu van de hoofse
en de oosterse roman met het chanson de geste. Mogelijk een vrij zelfstandig werk,
munt het uit door knappe psychologische behandeling van de problemen, realistische
beelding van de waargenomen werkelijkheid en sierlijke verhaaltrant.

Roman van Cassamus
Tot de sfeer van de hoofse avonturen- en liefdesromans behoren enkele andere werken
uit deze periode. Allereerst - om wederom met een verhaal dat klassieke stof bewerkte,
te beginnen - de Roman van Cassamus2. Phesonie, de bekoorlijke nicht van de
honderdjarige ‘vieliart’ Cassa-

1

2

In de uitgave van de Roman du Castelain de Coucy et de la Dame de Fayel, ed. J.E. Matzke
et M. Delbouille, Paris, 1936, wordt de Middelned. tekst als een vrije bewerking van de
Franse beschouwd.
Roman van Cassamus, uitg. E. Verwijs, Groningen, 1869.
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mus, een vriendelijk, beminnelijk heer, wordt beoorloogd door de, eveneens grijze,
Claerrus, wiens huwelijksaanzoek zij afsloeg. De zijde van Phesonie en Cassamus
wordt o.a. gehouden door Alexander. Een der voornaamste vijandelijke ridders,
Casseel van Baudre, wordt gevangen genomen, en allen streven ernaar hem het
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Een hoofs gezelschap wordt bijeengebracht,
dat de tijd kort met levendige, hoofse gesprekken, scherts en spel, waarin discussies
over liefdesproblemen een grote plaats innemen. Men komt hierin diverse motieven
uit de hoofse liefde tegen - tot en met de amor de lonh. Maar het blijft in de sfeer
van het (konings)spél.

Flandrijs
Waarschijnlijk oorspronkelijk is de Flandrijs1, uit het eerste kwart van de 14e eeuw,
waarvan echter slechts een kleine tweeduizend verzen bewaard zijn; het is
epigonenwerk van een auteur, die de ridderromans van de vorige eeuw, met name
de Walewein, terdege in zich opgenomen heeft.

Seghelijn van Jherusalem
Bijzonder fantastisch is Seghelijn van Jherusalem2, geschreven door een zekere Loy
Latewaert. De oosterse elementen in dit verhaal zijn gedoopt in een christelijke sfeer
die herinnert aan de Graalsage; het bizar overladen verhaal wordt dan ook een
mengeling van ridderroman en legende. Wellicht leven ook nog, via heldenliederen
en latere epiek, zeer oude, Merovingische herinneringen in dit gedicht voort. De
verteltrant van het waarschijnlijk ‘oorspronkelijk’ verhaal varieert van stuntelig tot
kinderlijk.

Van den VII Vroeden van binnen Rome
Oosterse stoffen vonden hun neerslag in het befaamde Van den VII Vroeden van
binnen Rome3 met de Indisch-Arabische structuur van de raamvertelling: binnen het
kader van een hoofdverhaal worden verschillende andere verhalen samengevat. Via
de Franse prozaroman en zijn voorgangers, waarnaar de onze bewerkt is, gaat een
deel van deze

1
2
3

Flandrijs, uitg. J. Franck, Strassburg, 1876.
Seghelijn van Jherusalem, uitg. J. Verdam, Leiden, 1878.
Van den VII Vroeden van binnen Rome, uitg. K. Stallaert, Gent, 1889. Over het werk H.P.B.
Plomp, De Mnl. bewerking van het gedicht Van den VII Vroeden van binnen Rome, Utrecht,
1899.
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verhalen terug op een, in die taal verloren gegane, Indische verhalenbundel Sindibâds
Boek, die in andere oosterse talen vertaald werd. Daarnaast staan verhalen uit de
klassieke oudheid en van onbekende herkomst. Het hoofdverhaal handelt over de
zoon van de Romeinse keizer Diocletianus, die, opgevoed door zeven wijzen, door
zijn jonge stiefmoeder valselijk beschuldigd wordt haar te hebben willen verleiden.
Spreken ter zelfverdediging kan hij aanvankelijk niet: de wijzen hebben namelijk in
de sterren gezien, dat hun pleegkind het leven zou verliezen, indien hij de eerste
zeven dagen aan het hof niet volkomen zwijgt; zij weten spreken te voorkomen door
elke dag een verhaal te doen, waarvan de strekking is, dat de keizer zijn zoon behoort
te sparen. De keizerin stelt daar haar verhalen tegenover, tot, na de zevende dag, de
knaap zelf zijn verhaal mag doen - het vijftiende! - ter onthulling van het bedrog en
het schandelijk leven van zijn stiefmoeder. Deze wordt, naar behoren, veroordeeld
en ter dood gebracht. Grote kunstwaarde bezit de 14e eeuwse verhaalcyclus niet1. Een fragment van 90 regels bleef bewaard van de zeer beroemde Barlaäm en
Josaphat2, het verhaal van de zoon van een Indisch vorst, Josaphat, die als
christenvervolger begint, maar, na door Barlaäm bekeerd te zijn, zelf
geloofs-verkondiger wordt en als kluizenaar sterft. Een der Indische Boeddhalegenden
is in dit verhaal gekerstend en omgebouwd tot apologie voor het monachisme.

Die Borchgravinne van Vergi
Op 24 mei 1315 voltooide een onbekende Brabantse auteur Die Borchgravinne van
Vergi3, een werk van 1127 regels, dat de tragische liefde verhaalt van de (gehuwde)
borggravinne voor een ridder uit Bourgondië. De hertogin van Bourgondië, die de
liefde van de ridder niet vermag te wekken, weet achter het geheim van zijn liefde
te komen, en bespot op een hofdag de borggravinne. Wanende door haar ridder
verraden te zijn, sterft de borggravinne van smart, waarna de ridder zich op haar lijk
doorsteekt; de hertog trekt dan zijn zwaard

1
2
3

Over de prozaroman van 1479, zie L. Debaene, Ned. Volksb., 198-205.
Barlaäm ende Josaphat, uitg. W. de Vreese, TNTL, 1895, 163-172.
Die Borchgravinne van Vergi, uitg. F.A. Stoett, Klassiek Letterk. Pantheon, Zutphen, 1892;
diplomatische uitgave naar het Hulthemse hs. door A. van Loey, Leiden, 1949; door P. de
Keyser, in Klass. Galerij, Antwerpen, 1943; zie verder J. van Mierlo, VMA, 1952, 737 vlg.
Over de prozaroman L. Debaene, Ned. Volksboeken, Antwerpen, 1951, 36-41.
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Sere verbolghen ende ontdaen,
Ende es indie camere ghegaen,
Daer dans was ende feeste groet.
Tswert soe droech hi al bloet,
Ende es in die dans comen,
Daer hi sijn wijf heuet vernomen,
Ende sloech haer tswert op thoot bouen
Dat haer die hersene clouen,
Ghelijc hi haer gheloofde wale,
Doen hijt haer seide te male.
Die vrouwe viel neder doot. (1070-80)

De hertogin had namelijk misbruik gemaakt van het vertrouwen dat haar man in haar
stelde, toen hij haar het geheim van 's ridders liefde voor de borggravinne
toevertrouwde. Het verhaal heeft de duidelijke strekking de ‘gherechte minnare’ te
raden hun geheim streng verborgen te houden, opdat niet dergelijke catastrofale
gevolgen optreden als in dit verhaal vermeld worden. Noch de al te opzettelijk lerende
strekking noch de melodramatische afloop mogen ons echter beletten deze novelle
als een van de best geslaagde in dit genre te erkennen; strak geconcentreerd op het
psychologisch gebeuren laat het alle quasi-historisch en ridderlijk apparaat terzijde;
de psychologische karakteristiek van de hoofdfiguren - en er zijn vrijwel alléén maar
hoofdfiguren - is scherp getekend; een klacht als die van de borchgravinne na het
gewaande verraad, is een hoogtepunt van belijdeniskunst. Deze korte vertelling is
zowel psychologisch als wat de bouw van het geheel betreft, volmaakt geslaagd. Het verhaal gaat terug op een Frans-Bourgondisch werk uit de dertiende eeuw1.

Roman van Heinric en Margriete van Limborch
Het laatst hier te noemen werk is de Roman van Heinric en Margriete van Limborch2.
De dichter werkte hieraan, naar hij verklaart, van 1291 tot 1318; mogelijk was hij
geïnspireerd door de slag van Woeringen

1
2

Zie hierover uitgave De Keyser, 23-37.
De Roman van Heinric en Margriete van Limborch, uitg. L.Ph.C. v.d. Bergh, Leiden, 1846-7.
Gemoderniseerde, beknopte navertelling door Albert Verwey, Santpoort, 1937. Nieuwe
uitgave van het Brusselse handschrift door Rob. Meesters, Amsterdam-Antwerpen, 1951.
Vgl. verder W. Hellinga, NiTlg, 1953, 42-7 en L. Debaene, Ned. Volksboeken, 1951, 101-110,
met name over de prozaroman (oudste overgeleverde druk van 1516).
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die nog eenmaal het ridderwezen in zijn glans en grootheid aan de wereld toonde.
Deze roman is inderdaad op zijn minst een nablòei van de ridderroman uit de vorige
eeuw, een kunstige verwerking van de talrijke motieven die overbekend geworden
waren, met geest en fijn gevoel gedaan, met zin ook voor de praktische deugden die
de mens te leren had om waarlijk-menselijk te leven. Het werk is, toch wel zeer goed
leesbare, ‘literatuur’; de auteur kon uitstekend schrijven. Hij had geen moeite met
het ordenen of vertellen van zijn stof: hij kende zijn vak. Tal van fragmenten uit deze
roman bevredigen ook de hedendaagse lezer als vertelkunst; het boek met de
liefdesgeschiedenis van Evax en Sibelie is bijzonder knap geschreven. Zonder twijfel:
het in elkaar vloeien van de genres - kruisvaartroman, heldenepos, liefdes- en
avonturenroman - stempelt het werk tot een geschrift uit de jongere periode van de
ridderkunst, terwijl de allegorie reeds de komende voorkeur aankondigt; maar het is
toch minstens billijk in een werk als dit een voorloper van de moderne romankunst
te zien, zoals de Borchgravinne van Vergi de moderne novelle aankondigt. - De
Roman van Limborch telt zo'n tweeëntwintigduizend versregels...
W.E. Hegman acht het, o.a. op grond van het Brabants van de autograaf, op grond
van de punten van overeenkomst met de Roman de la Rose en de merkwaardige
verhouding tussen in Die Rose weggelaten, maar in de Roman van Limborch juist
wel weer voorkomende delen, waarschijnlijk dat Hein van Aken, de auteur van de
roman van de Rose, de schrijver van dit enorme dichtwerk is1. Deze Hein van Aken
wordt dan wel een van onze belangrijkste auteurs uit de jaren rond 1300: hij zou dan
Van den Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen hebben bewerkt2, de Roman
van de Roos3 en de Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Sommigen zien
in hem dan bovendien nog de auteur van de Vierde Martijn4, wat anderen minder
waarschijnlijk achten5.
In de sfeer van Heinric en Margriete van Limborch, van de VII vroeden, Die
Borchgravinne van Vergi en dergelijke hoort ook thuis Florimont, ver-

1
2
3
4
5

W.E. Hegman, Nog eens datering en attributen van de ‘Roman van Limborch’, NiTlg 51
(1958), 159-167.
Hierover zie p. 234.
Zie p. 234 vlg.
Vgl. W.E. Hegman, De zg. ‘Vierde Martijn’ voor het forum der geschiedenis, SpdL 2, 34-48
en zijn uitgave van de tekst onder de titel Hein van Aken, Vierde Martijn, Zwolle, 1958.
Zie hiervóór p. 216 vlg.
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taald naar de Franse avonturenroman Florimont (1181) van Aimon de Varennes. De
taal van onze vertaling is Brabants; de bewerking heeft rond 1300 plaats gevonden.
Jammer genoeg zijn tot nu toe slechts 348 versregels teruggevonden (het Franse
origineel telt er 13680). Florimont is in dit verhaal de grootvader van Alexander1.
Opmerkelijk is wel dat een deel van deze romans, en wel vooral de bij uitstek
fantastische en avontuurlijke, bijzonder in de smaak van het publiek vielen: zij bleven
lang populair, werden later voor de druk omgewerkt en trokken toen, nadat zij hun
rol voor de hogere kringen hadden uitgespeeld, de aandacht van het volk
(volksboeken). - Maar ook de oudere onderwerpen bleven belangstelling trekken,
ook in hun oudere vorm, zoals blijkt uit de handschriften ervan juist uit de veertiende
en vijftiende eeuw2. Met de oudere onderwerpen zijn bedoeld de geschiedenissen
om Koning Artur, de Graal, Lancelot, Merlijn en soortgelijke.

Lancelotromans
Bijzondere belangstelling bleef men kennelijk koesteren voor de stof met betrekking
tot Lancelot. Van ca. 1300 althans dateert een Lantsloot van der Haghedochte,
waarvan voornamelijk in Marburg en Münster vrij grote fragmenten zijn
teruggevonden3. Het in versvorm geschreven werk werd geschreven door een Vlaming,
daarna afgeschreven door een Hollander4.
Van belang voor onze middelneerlandistiek is tenslotte een Keuls handschrift met
een prozaroman van Lancelot, waarvan het colofon o.a. vermeldt:
Disz buchelin zu einer stonden
Hain ich Inn flemische geschrieben fonden

1

Uitgave van de bewaarde versregels met inleiding door R. Lievens, Een Middelnederlandse
roman van Florimont, SpdL 2, 1-33.

2

J. van Mierlo, Bekn. Gesch.6, 129.
F. Meuser, Lantsloot van der Haghedochte; Bruchstücke eines neuen mittelniederländischen
Arturromans (proefschrift Marburg, 1939; getypt); nader hierover M. Draak, Med. Kon. Ned.
Akad. van Wetensch., nieuwe reeks XVII, afd. Lett. Amsterdam, 1954, 218-223.
Schriftelijke mededeling van prof. Heeroma (d.d. 19 nov. 1968), die een uitgave van deze
Lantsloot voorbereidt.

3

4
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Von eyme kostigen meister verricht
Der es vsz frantzose dartzu hait gedicht

Men meent ook op grond van het taalbeeld van het werk, dat aan deze tekst inderdaad
een Vlaamse tekst ten grondslag ligt1. (Overigens is de terminus ad quem van het
handschrift 1476; het zou dus kunnen zijn, dat deze Lancelotversie in de volgende
periode thuishoort).

Koning Arturs boek
Hiervóór spraken wij over Van Maerlants graalromans (Historie van den Grale en
Merlijns boeck). In 1326 voegde Lodewijk van Velthem daaraan de vertaling toe
van een zeer uitgebreid werk, namelijk Koning Arturs boek2. Daarin wordt allereerst
beschreven ‘hoe dat Artur began regneren altemale bij Merlijns leren’, vervolgens
zijn regering en zijn strijd met Saksen en Romeinen, de liefde van Genovere en Artur
en hun huwelijk, en de vorming, met Walewein als ‘meester ende here’, van het
gezelschap van de Tafelronde, dat zich ten doel stelde het zoeken van de graal en de
speer, die in het Land van Logres, dat is Engeland, waren, en waarvan alleen ‘die
beste ridder van al der werelt’ zich meester zou kunnen maken. Merlijn is ook hier
de wijze raadsman en tovenaar, maar tenslotte drijft zijn liefde voor de fee Viviane
hem tot de ondergang: hij wordt in zijn eigen toverij gevangen3.

Haagse (Lancelot-)handschrift
Is Lodewijk van Velthem al reeds hierom een ‘naam’ in onze letterkunde, op zijn
naam staat ook het fameuze Haagse Lancelot-handschrift4. Dit handschrift dateert
uit de eerste helft van de veertiende

1
2
3

4

Vgl. M. Draak, t.a.p. 19-26.
Het omvat de verzen 10399-36218 in J. van Vlotens Jacob van Maerlants Merlijn, Leiden,
1880-82. Verdere lit. opgave J. te Winkel, Ontwikkelingsgang I, 279.
Men herinnert zich, dat de bewerkingen van Van Maerlant met de zojuist genoemde van Van
Velthem bewerkingen zijn van wat in diverse Franse manuscripten als min of meer
samenhangende éérste groep gekenschetst is geworden (Estoire del Saint Graal, Estoire de
Merlin, Livre d'Artus).
Uitg. W.J.A. Jonckbloet, Roman van Lancelot, (XIIIe eeuw) naar het eenig-bekende
handschrift der Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, 1846-9, twee delen. - Over deze
roman en het handschrift M. Draak, De Mnl. vertalingen alsook haar uitgave van Lancelot
en het hert met de witte voet3, Zwolle, 1964.
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eeuw. Het was het eigendom van Lodewijk van Velthem. Dit wordt uitdrukkelijk
vermeld in de hand van de voornaamste afschrijver: ‘hier indet boec van lancelote
dat heren lodewijcs es van velthem’, dus: hier eindigt het boek van Lancelot, dat van
heer Lodewijk van Velthem is. Deze Van Velthem zal wel dezelfde zijn als de jongere
tijdgenoot van Van Maerlant, hij zelf ook een bekend schrijver. Was Van Velthem
misschien zélf de bewerker? De aangelegenheid is nog niet opgehelderd1.
Het Haagse handschrift omvat op zijn 240 bewaard gebleven bladen2 (480 pagina's)
een aanzienlijke hoeveelheid teksten.
De auteur geeft allereerst duidelijk een bewerking, in versregels, van de roman
van Lancelot en prose, van de Queste del Saint Graal en van La mort le Roi Artu,
de drie grote delen van de Lancelot-Queste-Mort-cyclus (de zg. tweede cyclus).
De eigenlijke Lancelot werd in zijn geheel vertaald (bewerkt), en staat bekend als
Dboec van Lancelot. Van het eerste boek (deel) ervan zijn slechts enkele honderden
versregels bewaard gebleven. Zij zijn echter bijzonder belangwekkend, omdat zij,
zoals wij hiervóor3 zagen, handelen over Lancelot, wiens liefde voor Genovere hem
ertoe brengt een door een nar geleide kar te bestijgen: grootste schande voor een
ridder! Maar zóver drijft hem dus de liefde4.
Het tweede boek van Lancelot omvat liefst 36947 versregels, (de Graalqueste
11160 verzen, Arturs dood 13054 versregels).
Wie de bijzondere literaire waarde van de Roman van Lancelot c.a. wil zien, leze
hem na bijvoorbeeld Seghelijn van Jherusalem5. Men is in een andere literaire wereld:
na het stuntelig geschrijf van de auteur van Seghelijn: een auteur die zijn taal- en
verstechniek onvergelijkbaar beter

1
2
3
4

5

M. Draak, Lancelot en het hert, p. 7; W.P. Gerritsen, Wrake, 165-6.
Deze 240 bewaard gebleven bladen maken waarschijnlijk ongeveer de helft uit van wat het
handschrift in zijn volledige vorm bevatte.
Zie p. 147 noot.
De Ridder met de kar werd uitgegeven door C.P. Serrure, Vad. Museum IV, (1861), 309-23.
Men stelt vaak, dat dit verhaal een bewerking zou zijn van Chrétiens Roman de la Charrette;
het is echter géén bewerking van Chrétiens Roman de la Charrette, maar van de in de Franse
proza-Lancelot opgenomen tekst (die overigens wel geïnspireerd was op de verzen van
Chrétien).
M. Draak liet op een fragment van Seghelijn fragmenten uit de Roman van Lancelot en de
Graalqueste volgen; zie Palet van de mnl. epiek, 1963, 128 en 145 vlg.
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beheerst: brede, vloeiend in elkaar overgaande zinnen, zinnen die gemakkelijk lopen,
fraaie enjambementen, versregels van (in elk geval) vier heffingen, tenderend naar
een jambisch evenwicht. De psychologie is modern genuanceerd, het geheel gedrenkt
in de sfeer van de hoofsheid (in bredere zin).
Overigens zal het nodig zijn de gehele kernroman op deze strikt artistieke aspecten
te lezen: bij eerste kennismaking maken niet alle delen dezelfde artistiek-verzorgde
en genuanceerde indruk.
Binnen het kader van deze volgens de traditionele opvatting en door de middeleeuwse
Franse handschriften geijkte verbinding van ‘de’ Lancelotroman, plaatst de auteur
van het Haagse handschrift diverse andere werken.
Op de bewerking van de Lancelot volgde een fragmentarische bewerking van een
deel van de Middelnederlandse vertaling van Chrétiens Perceval en het (eerste)
vervolg daarop; zij handelen echter vooral over Walewein; daarna Moriaen, dit laatste
waarschijnlijk bewerkt naar een Middelnederlands origineel.
Nà de daarop volgende bewerking van de Queste volgt een bewerking van de
Middelnederlandse vertaling van de Vengeance Raguidel, de Roman van den Riddere
metter mouwen1, bewerkt naar een Middelnederlands origineel, de Roman van
Walewein ende Keye2, Lanceloet en het hert met de witte voet, en de Roman van
Torec3.
Tenslotte dan de bewerking van La mort le Roi Artu.
Met andere woorden: tussen de drie hoofdverhalen (Lancelot, Queste, Mort) zijn
zeven andere Arturromans ingevoegd4.
1
2
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4

Uitg. door B.M. v.d. Stempel, Leiden, 1913.
Uitg. Jonckbloet in de Lancelot-editie, 's-Gravenhage, 1846-9, derde boek, de verzen
18603-22270.
Torec, uitg. J. te Winkel, Leiden, 1875; verkorte uitgaaf door A. Th. W. Bellemans, Antwerpen
(Kl. Galerij), 1948.
Schematisch en globaal voorgesteld is de compositie dus als volgt:
I.

1. bewerking van Roman de
Lancelot en prose,
2. bewerking van de
Middelnederlandse vertaling van
Chrétiens Perceval,
3. Moriaen, waarschijnlijk naar
Middelnederlands origineel,

II.

4. bewerking van Queste del Saint
Graal,
5. bewerking van de Wrake van
Ragisel, de Middelnederlandse
vertaling van de Vengeance
Raguidel,
6. Riddere metter mouwen, naar een
Middelnederlands origineel,
7. Walewein ende Keye,
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Uit de aard van de zaak is het van belang te weten waarom de bewerker juist op de
plaats waar zij staan bepaalde teksten invoegde. Ten dele is dit al onderzocht.
Verder kan in de werkwijze van de compilator belangrijk inzicht verschaffen een
vergelijking tussen de teksten in het Haagse handschrift en de daaraan voorafgaande
teksten (voorzover aanwezig). Uit het door W.P. Gerritsen ingestelde vergelijkend
onderzoek naar de verhouding tussen de grote Ragisel-fragmenten uit de dertiende
eeuw1 en de bewerking van het Haagse handschrift volgt al een aantal belangrijke
conclusies.
De ‘compilatie’ is gedicht in verzen van dezelfde soort: korte, gepaard rijmende
versregels. De bewerker heeft dus de originelen - ten dele Frans proza, ten dele
Middelnederlandse teksten, elk gedicht met eigen structuur - verstechnisch soortgelijk
gemaakt. Hij deed dit kennelijk met het doel de onderdelen tot een harmonisch geheel
samen te voegen2, wat ook blijkt uit de keus der samengevatte werken: hij hield zich
alleen maar bezig met teksten die betrekking hadden op Lancelot en andere figuren
uit de Artursage (of brachtze althans daarmee in verband)3. Hij ging bij zijn bewerking
vrij rigoureus te werk: hij bracht waar nodig verbindende teksten aan tussen de
romans; hij schreef zo nodig hele nieuwe hoofstukken4.
Hij completeerde dus, maar ging óok verkortend te werk, door te parafraseren of
te couperen5. In andere gevallen, waarin hij de inhoud

8. Lanceloet en het hert met de witte
voet,
9. Roman van Torec,
III.

1
2
3
4

5

10. La mort le Roi Artu (gedeelte
vervangen door een fragment uit de
Spieghel Historiael).

Zie p. 231.
Ragisel I, 232.
Ragisel, I, 163-5, 208.
Bijv. waarschijnlijk de hoofdstukken 24, 26, 28 en 29 uit de Wrake-compilatie (Ragisel I,
251 vlg.). Hoewel in bepaalde gevallen de invlechting in het grote verhaal niet helemaal
gelukt is, stelt Gerritsen, dat heel de bewerkingsmethode de auteur doet kennen als een
uitstekend verteller, met gevoel voor humor, terwijl hij op gelukkige wijze realistische
elementen weet te vervlechten met het element van het wonderbaarlijke (bijv. in Ragisel,
hoofdstuk 24).
In Ragisel valt op, dat hij met name de ‘hoofse’ amoureuze beschrijvingen inkort (zie de
algemene beschouwingen over de veertiende eeuw); daar staat tegenover zijn invoeging van
hoofdstuk 24 met in zijn humor een onmiskenbaar duidelijk antifeministisch karakter, een
zekere grofheid, een zeker plezier in de verdorvenheid van het mensdom (vgl. Ragisel I,
218).
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vasthoudt, herdicht hij deze met heel andere woorden1. Hij wijkt af van het
oorspronkelijke verhaal met de bedoeling verhaaltechnische onvolkomenheden
(onwaarschijnlijkheden o.a.) weg te werken. In tegenstelling met voorgangers meent
prof. Gerritsen, dat de compilator vaak met onmiskenbare handigheid en kennis van
zaken te werk is gegaan2. Hij heeft het ‘episodisch karakter’ dat oudere romans
kenmerkt, weggewerkt, niet afgehechte draden tot een logisch en compositorisch
verantwoord einde vervolgd en er een cyclische Arturroman van gemaakt; hij heeft
nadrukkelijker nog dan in de Oudfranse prozaromans het geval was, de principes
waarop het cyclisch karakter berustte, in de praktijk uitgewerkt (weer opnemen en
afmaken van verhalen)3.
De Paepe heeft - maar dat heeft dan alléén betrekking op het Wrake-gedeelte - als
zijn mening te kennen gegeven, dat deze bewerkings-techniek (vooral voor wat
betreft het element van verkortingen) verklaard kan worden uit de behoefte vooral
de epische momenten over te houden. Hij meent, dat de sen de bewerker in het
Wrake-gedeelte weinig interesseerde, maar dat hem bovenal de ‘materiële
feitelijkheid’, als men wil de reeks ‘avonturen’ boeide4. H. Paardekooper-van Buuren5
deelt deze mening niet; óok niet de mening dat de toegevoegde episodes alleen maar
tot taak zouden hebben losse draden af te hechten. Naar haar mening heeft de
compilator de sen

1
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5

Wat Gerritsen, Ragisel I, 191, aanleiding geeft te veronderstellen, dat de compilatie óók als
een bewuste modernisering (naar woordgebruik en poëtische techniek) is bedoeld. - N. de
Paepe, LB 54 (1965), deelt niet het onverdeeld gunstige oordeel van Gerritsen.
Ragisel I, 190-1.
Vgl. Ragisel I, 236, 237, 242.
De Paepe, t.a.p., 104, stelt dat dezelfde Arturstof aldus in drie verschillende werken werd
geïncarneerd: A. de Vengeance, B. de dertiende-eeuwse Wrake van Ragisel, C. de
veertiende-eeuwse compilatie ervan in het Haagse handschrift, als volgt summier gekenschetst:
a. een roman die de idee wil belichten, dat de liefde alleen dan een waarde is in het menselijk
leven, als ze werkelijk wederkerig is en gesteund op wederzijdse trouw;
b. een roman die hierbij aansluit maar meer wenst te boeien door beschrijvingen van mooie
vrouwen en bovenaards schoon dan door analyse van ideeën;
c. een verhaal dat uit deze roman de epische momenten overhoudt om ze te verankeren in
een reusachtige verzameling van bekende (en minder bekende?) Arturstof, die in de codex
tot een (misschien op sommige plaatsen artificieel aandoende) organische eenheid wordt
versmolten.
Die Wrake van Ragisel, NiTlg 62 (1969), 16-32.
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niet laten verdwijnen, maar er een hogere en meer algemene strekking aan gegeven.
Zij stelt, dat de auteur van de Wrake-bewerking in de Lancelotcompilatie zijn
vrouwelijke voorbeelden in drie typen veranderde1, die door toedoen van Walewein
en Gariet hun plaats krijgen in de ordo. Vooral in verband hiermee - maar ook wel
om andere redenen - heeft hij al compilerend verkort, veranderd en uitgebreid,
veranderde en verbeterde hij ook de structuur, soms op een verbluffend knappe
manier, aldus mevrouw Paardekooper.
Men zal, op het voetspoor van het belangrijke werk dat al gedaan is2, verder moeten
gaan met het onderzoek naar de techniek, die de bewerker van het Haagse
Lancelot-handschrift toepaste bij zijn poging het geheel tot een sluitende compositie
te brengen.

Overgang naar de kroniek
Bij de ridderroman zagen wij voorhoofse heldenepiek en hoofse epiek in elkaar
vloeien. De ridderroman in zijn geheel echter contamineert tegelijkertijd met het
geschiedverhaal, de kroniek. De verklaring is niet ver te zoeken: verschillende
kronieken hadden, naast hun geschiedkundige bedoeling, tot oogmerk vorst of gewest
te verheerlijken. Jan van Heelu's Yeeste van den slag van Woeringen beoogt een
relaas van feiten te geven, maar dit alles tot meerdere eer en glorie van de hertog van
Brabant en zijn ridders, de dapperste ridders van de hele wereld: de kroniek neemt
de allures aan van het heldendicht. Uit verschillende geschriften van deze tijd spreekt,
min of meer duidelijk, het besef van gebondenheid aan vorst of gewest: het eerste
ontluiken van het natio-

1
2

Zij ziet een analogie met een passage uit Capellanus' De amore libri tres; zie NiTlg 62 (1969),
20
Belangrijke opmerkingen bij M. Draak, De mnl. vertalingen, 36-44; verder W.P. Gerritsen,
Ragisel I, 160 vlg. en passim. Voor de wijze waarop in het Haags hs. Lancelot en het hert
bewerkt werd, zie M. Draak in haar uitgave3, Zwolle, 1964, 24: Van Velthem is met de
oudere tekst ‘actief’, dat wil zeggen niet-behoudend, omgesprongen’.
Oudere opmerkingen over de werkwijze van de compilator(en) bij J. van Mierlo, Bij een
Moriaen-fragment, VMA, 1955, 561-75; het blijkt, althans bij zijn inlassing van de Moriaen
is dit zo, dat de samensteller geen wijzigingen van betekenis aanbracht, behoudens dat hij
het oudere, korte vers aanlengde en iets uitbreidde.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

233
naliteitsgevoel1. De hiervóor2 besproken Roman van Limborch is zonder twijfel
geschreven uit de behoefte Limburg zijn gedenkteken te geven; de Flandrijs is
mogelijk een uiting van het Vlaams nationaliteitsgevoel. De te vermelden kronieken
bezitten een soortgelijke strekking. Zijn zij om deze reden opmerkelijk, ook historisch
hebben de meeste ervan grote betekenis, althans voor zover zij spreken over
contemporaine geschiedenis. Literair daarentegen lijken zij alleen maar met de kunst
samen te hangen door een eigenschap van hun uiterlijke vorm, nl. de rijmende
versvorm. Maar meer dan uiterlijk vertoon is dit niet. Vandaar dat wij slechts
opsommenderwijs de voornaamste werken in dit genre noemen3.
Allereerst het geschrift van Jan van Heelu, die, kort na de slag, ongeveer in 1290,
de Yeeste van den slag van Woeringen schreef vol enthousiaste bewondering voor
de hertog en zijn ridders, ‘zeer aanschouwelijk en beweeglijk-dramatisch, maar zwak
van stijl en verstechniek’4.
Van grote historische betekenis blijft de Rijmkroniek van Holland, dat de
geschiedenis van het Hollandse Gravenhuis tot 1305 bevat5.
Terwijl Philip Utenbroecke de tweede partie van Van Maerlants Spieghel bewerkte,
zette de Brabantse priester Lodewijk van Velthem diens Spieghel voort, ook voor de
eigen tijd; hij behandelt in de Vijfde Partie (d.w.z. het door hem bewerkte gedeelte)
de periode 1248 tot 1316, daarin dus o.a. uitvoerig de geschiedenis van Brabant onder
Jan I.
De Rijmkroniek van Vlaanderen, in verschillende tijden geschreven, demonstreert
typisch het ontwikkelingsproces van goed gebouwd, poëtisch gestemd verhaal naar
prozaïsch relaas in ‘vers’-vorm. - Een onbekende schreef de Grimbergsche Oorlog,
Jan van Boendale (ca. 1280-
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Vgl. G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. I, 292.
Zie p. 224 vlg.
Voor uitvoeriger behandeling en tekstuitgaven zie vooral Te Winkel, die nog in den brede
over deze werken handelde. Van Mierlo reeds zeer beknopt, Gesch. Lett. Ned. II, 7-14.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 9.
Het werk stond tot voor kort op naam van Melis Stoke. De laatste auteur over het werk, H.C.
Peeters, schrijft het toe aan Wouter de Clerc, wiens naam eveneens in de tekst genoemd
wordt; Melis Stoke zou de tekst van De Clerc hebben ‘gezuiverd’ uit politieke overwegingen
(in de versie die als handschrift A is bewaard gebleven). Zie H.C. Peeters, De Rijmkroniek
van Holland; haar auteur en Melis Stoke, 's-Gravenhage, 1966. - H. Bruch, het werk van
Peeters beoordelend, TNTL 84 (1968), 232-40 acht de meeste stellingen van Peeters
onaanvaardbaar.
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ca. 1350) behandelde in Die Brabantsche Yeesten, met gebruikmaking van Van
Maerlants Spieghel Historiael, de geschiedenis van het hertogdom Brabant tot 1347;
later zijn inlassingen en voortzettingen toegevoegd tot in de achttiende eeuw toe.
Het Boec vander Wraken wil aan de hand van sprekende voorbeelden Gods straffende
rechtvaardigheid bewijzen; het werk dateert van ca. 1351. Een der laatste
rijmkronieken is de Cornicke van Brabant van Hennen van Merchtenen van ca. 1414;
zij is een voortzetting o.a. van de Brabantsche Yeesten. Literair is het werk zeer zwak
met talloze stoplappen, maar het bevat enkele aardige lyrische passages. Hiermee is
de periode van de rijmkronieken ten einde.

Zedenkundige letterkunde
Roman van de Roos
Het leerdicht is een typische uiting van dit tijdvak. Het handelt meer óver het leven
dan dat het dit uitbeeldt, resp. dan dat het leven verbeeldt. De door Van Maerlant
ingeslagen weg wordt na verloop van tijd tot een brede heirbaan, waarover de cohorten
der didactici opmarcheren ter instructie van het Nederlandse volk.
In enkele gevallen is men er intussen, al vertalende of verhandelende in geslaagd
leerdichten te vervaardigen die werkelijk als kunstwerk gelden kunnen. Dit is
bijvoorbeeld gelukt aan de pastoor van Korbeek-Lo bij Leuven: Hein van Aken, die
eind dertiende, begin veertiende eeuw schreef. In hem demonstreert zich tevens de
overgang van oud naar nieuw. Nog volop bewonderaar van de adellijke geest toont
hij zich in zijn Van den Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen met zijn
(naar het Frans bewerkte) uiteenzetting van het ridderwezen en van de symbolische
betekenis van de plechtigheden bij de ridderwijding: een kort maar gaaf gedicht in
achtregelige strofen1. Van aanzienlijke betekenis is zijn roman van de roos, Die Rose,
zoals het werk heet in de uitgave van Eelco Verwijs2. Het is bewerkt naar de Franse
Roman de la Rose. Dit beroemde Franse dichtwerk is geschreven door

1

2

Hughe van Tabaryen, uitg. J.F. Willems, Belg. Mus. VI, 94-104; Hein van Aken, Van den
Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabarijen, bezorgd door P. de Keyser, Leiden, 1950.
Naar aanleiding van dit werk van Hein van Aken schreef W.E. Hegman zijn artikel
Ridderschap en Ridderwijding, NiTlg 49 (1956), 157-63.
Die Rose van Heinric van Aken, uitg. Eelco Verwijs, 's-Gravenhage, 1868.
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twee auteurs1. De eerste en oudste, Guillaume de Lorris, vervaardigde tussen 1225
en 1230 ruim vierduizend versregels. Jean Chopinel de Meun voegde er, ongeveer
veertig jaar nadat Guillaume het eerste deel schreef, tussen 1269 en 1278, niet minder
dan een kleine achttienduizend versregels aan toe.
Het eerste deel, dat van Guillaume dus, handelt in de vorm van een allegorie over
de liefde. De dichter vertelt een droom, waarin de ikfiguur, vroeg opgestaan zijnde,
in de schoonheid van de natuur gaat wandelen langs de oever van een rivier. Hij
belandt bij een grote tuin die omringd is door hoge muren. De tuin is de tuin der
liefde. Hij wordt er binnen gelaten, dwaalt rond en belandt bij een bron, de bron der
Minne. In het water ziet hij op de bodem twee kristallen spiegels, die heel de
schoonheid van de hof weerspiegelen; ook een prachtige rozenstruik. Vol verrukking
kijkt hij naar een bepaalde roos, rozeknop. De God der liefde schiet zijn pijl op hem
af, waardoor hij vazal van deze God wordt. Hij wordt nu ingewijd in de leer van de
liefde. Het verdere verhaal beschrijft, hoe hij de moeilijkheden overwint die hem tot
het bereiken van zijn doel in de weg staan. Zowel de moeilijkheden als de krachten
die hem helpen worden allegorisch voorgesteld in de vorm van personificaties als
Bel Acceuil, Amys, Venus, die de minnaar assisteren bij zijn pogingen het meisje te
naderen, waartegenover Dangier, Jalousie, Honte, Peur, Malebouche en anderen de
tegenstanders zijn die zoveel mogelijk belemmeren. Een aanzienlijke rol speelt ook
Redene met haar betoog contra de liefde. - Wanneer het zover gekomen is dat de
minnaar de zoete ervaring van de eerste kus ondergaan heeft, laat Jalousie een hoge
vestingmuur bouwen om de rozetuin, en daarin een toren waarin Bel Acceuil wordt
opgesloten. De minnaar, buiten de muur, is ten prooi aan hevige smart; met een klacht
over zijn verlatenheid en smart breekt dan het door Guillaume geschreven gedeelte
van het verhaal af, dat wil dus zeggen: op het moment dat het meisje, half onwillig,
half met instemming, zich voegt

1

E. Langlois, Le roman de la Rose, Paris, 1914-24, vijf delen. Er staat een nieuwe editie op
stapel, Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, publié par Félix Lecoy,
Paris, 1965. Het eerste deel is verschenen. Daar over oudere uitgaven van de Franse teksten,
en studies over het werk. Uiteraard is daar niet genoemd de overzichtelijke studie van H.
Sneyders de Vogel, De Rozeroman, een beeld uit het middeleeuwsche cultuurleven,
's-Gravenhage, 1942. Vgl. ook mijn opstel over de Rose-Roos in Handelingen van de Kon.
Zuidned. Maatschappij voor Taal en Letterkunde en Geschiedenis XXII (1968), 263-303:
Roman van de Roos.
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naar de wil van anderen en naar de tegenstrevende krachten in zichzelf, zonder
overigens haar welwillende gezindheid op te geven.
Dit eerste deel van de Rose moet men zien in het verlengde van de vele werken
over de hoofse liefde die reeds bestonden. Het behandelt geen oorspronkelijke stof,
maakt veeleer gebruik van zeer veel traditionele elementen, die voorgangers reeds
hanteerden. Traditioneel is ook de allegorische wijze van uitdrukken die teruggaat
tot de oudheid, maar in dit werk nog eenmaal in de perfectie werd toegepast. Ook
hier: voorstelling van eigenschappen, gedachten, denkbeelden in de vorm van
personen. Wie echter dit eerste deel van de Rose leest wordt getroffen door de
virtuositeit en frisheid van de verbeelding, door psychologische raakheid en analytisch
vermogen, die bijna zouden doen vergeten dat men met een geijkte methode te doen
heeft. Het hele gedeelte van Guillaume is van een opvallende poëtische frisheid en
suggestiviteit, vol stralende schoonheid in tal van scenes.
Het tweede gedeelte van Jean de Meun ademt een totaal andere geest. Men kan
het nauwelijks een vervolg van het eerste deel noemen. Weliswaar nam Jean
Guillaumes Rose als uitgangspunt, maar voor een werk van een geheel eigen opvatting
en structuur. Het tweede deel van de Rose is veeleer het werk van een polemist,
filosoof, een man van de wetenschap, een natuurdichter, een auteur die geëngageerd
is in de problemen van zijn tijd. Naar de schijn handhaaft hij wel het allegorisch
karakter, maar in de werkelijkheid heeft zijn tekst met de psychologische allegorie
van Guillaume weinig meer uit te staan. Het verhalend element is tot een minimum
gereduceerd met hantering van de voornaamste figuren die in het eerste deel
voorkwamen. - Nadat een eerste aanval van de God der minnen met zijn baronnen
is afgeslagen, volgt een nieuwe, waarbij de liefdegod Venus in eigen persoon te hulp
roept. De aanval wordt thans doorgezet, Venus slingert haar fakkel in de toren: deze
gaat in vlammen op; de verdedigers Dangier, Schaamte en Vrees slaan op de vlucht
en de minnaar kan de roos plukken. Dat wil, in de tekst van Jean de Meun, zeggen:
tot volledig sexueel verkeer met het meisje geraken.
Het is niet zeer verwonderlijk dat Jean de Meun de min of meer gesloten conceptie,
die eenheid van onderwerp en behandeling garandeerde, vrijwel losliet; hij had geen
werkelijke belangstelling in Guillaumes conceptie van de hoofse liefde. Wanneer hij
telkens weer terugkeert tot het verhaal (en de zaak), doet hij dit met een zekere
tegenzin en weinig geïnspireerd. Het verhaal, zoals Jean de Meun dat vond bij
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Guillaume, was voor Jean slechts een middel om zijn opvattingen en beschouwingen
over de meest uiteenlopende onderwerpen in vaak zeer uitgebreide uiteenzettingen
mee te delen. Hij handelt over het probleem van de vrijheid en de vrije wil, vrije wil
en goddelijke voorzienigheid, predestinatie, de oorsprong van de maatschappij en
het sociale contact, het ontstaan van de eigendom, van de macht, het koningsschap,
de rechtspraak, visioenen, het huwelijk, de geestelijke standen, alchemie,
meteorologie, sterrenkunde, fysica, de kosmische orde en tal van andere zaken. Voor
zijn tijdgenoten: waardevolle, bijzonder goed geinformeerde en geformuleerde
instructie.
Bestaat er enig verband tussen deze op het eerste gezicht zozeer uiteenlopende
onderwerpen, opvattingen en beschouwingen? Dat bestaat inderdaad: de schijnbaar
chaotische veelheid van onderwerpen vloeit voort uit een geboeid zich bezig houden
met de aarde en al het daarop aanwezige in één groot wijsgerig-theologisch verband.
Dat verband, die samenhang vloeit weer voort uit een duidelijk gesloten, althans
samenhangende ideeënwereld, waaraan de leer en de beginselen van het integraal
naturalisme ten grondslag liggen. Jean de Meun gaat uit van het bestaan van een
hoogste geestelijke kracht; hij aanvaardt God als de schepper van het heelal. Aan
hem gelooft men met het geloof; de theologen bestuderen de hiermee samenhangende
vraagstukken. - Aan zintuigen en geest (rede) van de op deze aarde waarnemende
mens echter biedt zich ter observatie een als het ware grijpbare werkelijkheid aan:
het geschapen universum. Wat zich daarin afspeelt wordt niet bestuurd door God in
persoon, maar door de Natuur, de ‘vicaris’ van God. En dat schouwspel boeit Jean
meer dan de theologie. Daarop spitst hij zijn volledige aandacht; daaruit vloeit de
grote hoeveelheid onderwerpen voort die hij behandelt. Hij steunt daarbij op tal van
voorgangers die hij gelezen heeft, met name de auteurs uit de school van Chartres,
van wie dan weer bij voorkeur zijn aandacht hebben de eerder ‘heidens’ dan christelijk
georiënteerde denkers onder deze auteurs. Daarbij verhoudt Jean zich overigens
uitermate zelfstandig ten aanzien van hun denkbeelden.
Een van de belangrijke onderdelen in zijn betoog is zijn opvatting over de liefde.
Daarin is van hoofsheid niet veel meer te bespeuren; hij verwerpt de in de kerk
gebruikelijke veroordeling van het natuurlijke sexuele leven (dat men hoogstens tot
zijn recht wilde doen komen binnen het huwelijk), hij verheerlijkt veeleer de
schoonheid van alle natuurlijke zaken, ook van de sexuele aangelegenheden: de
geslachts-
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daad is voor hem de meest ‘natuurlijke’, een van de meest positief te waarderen
menselijke handelingen. Dit leidt hem tot bewondering voor, men kan zelfs zeggen
verheerlijking van de schoonheid van het sexuele leven blijkens de duidelijk
geïnspireerde bladzijden die hij daaraan wijdde.
Uit deze bladzijden blijkt ook, dat Jean zich duidelijk antithetisch opstelt ten
aanzien van de door Guillaume opgestelde hoofse liefdesopvatting, d.w.z. van de
traditionele opvatting: tegenover de ‘tuin’ van de hoofse minne stelt hij zijn ‘park’,
het park waar het witte lam woont, waarin alles onvergankelijk is, waarin een eeuwig
licht straalt zonder begin of einde.
Jean de Meuns boek is een imposant werk; het is als kunstwerk niet geheel
geslaagd, doordat de samenstellende bestanddelen maar weinig coherent zijn. Maar
indrukwekkend blijft het, het werk van een encyclopedisch breed denker. Hij werd
door zijn werk de meest opvallende vertegenwoordiger in de letterkunde van de
naturalistische en rationalistische ideeën, waarop men zich had vastgelegd nadat de
grote ideeënvlucht van de ridderschap, van de courtoisie en het godsdienstig beleven,
waarop de beschaving tot de twaalfde eeuw had berust, ten onder was gegaan, en die
in het werk van Guillaume de Lorris nog eenmaal zijn gestalte had gevonden.
De Franse Roman de la Rose is een van de meest gelezen werken uit de
Westeuropese literatuur. Het werd veelvuldig overgezet in andere talen. Ook in het
Nederlands.
Allereerst in een vertaling, bekend als Die Rose, die toegeschreven wordt aan Hein
van Aken. Van deze vertaling bezitten we in elk geval twee volledige handschriften
en een aantal fragmenten. Hein van Aken heeft de Franse tekst naar best vermogen
vertaald, met een redelijke kennis van het Frans van die dagen, nochtans niet zonder
bij herhaling tekort schieten in begrip, om dan vaak op de klank af weer te geven
wat er in de oorspronkelijke tekst ‘stond’, niet zelden ook foutief vertalend. - Het
octosyllabische vers van de Franse dichters verving hij door het vrijere
Middelnederlandse met vier heffingen; hij schrijft paarsgewijs rijmende versregels,
niet altijd getuigend van een bijzonder sterk ontwikkeld ritmisch gevoel, op tal van
plaatsen naar de voorstelling wel suggestief. Door zijn vertaling bracht Hein van
Aken de Franse tekst binnen het bereik van het Nederlandse publiek, d.w.z.: hij deed
het, op het voetspoor van Guillaume, de leer van de hoofse liefde kennen,
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maar hij bracht het óok in kennis met de zeer naturalistische opvattingen van Jean
de Meun. En hij bracht het voorzover nodig in kennis met de vorm van de allegorie,
waaronder een en ander werd voorgesteld. Door deze vertaling heeft Hein van Aken
in de Nederlandse letterkunde de allegorie tot heerschappij gebracht. Men behoeft
daarover niet al te zeer te juichen. De voorstelling van gedachten en gevoelens,
deugden en ondeugden, hartstochten en strevingen als personen die elkaar helpen of
bestrijden, is geenszins de voor de hand liggende werkwijze van de artist; de roman
van Die Rose is dan ook minder een verbeelding van het leven dan een psychologische
analyse van gevoelens en gedachten in allegorische gestalten. Maar de dichters van
dit werk zijn er, dank zij hun kunstenaarschap, in geslaagd deze allegorie leven in
te blazen en de lezer te doen meeleven met hun verhaal. Door dit werk is, toen het
scheppend vermogen verzwakte, de allegorische stijl de stijl bij uitstek geworden
van de rederijkers. - Opmerkelijk is ook wat Van Aken niet deed: bepaalde gedeelten
van de Franse tekst gaf hij niet weer in zijn vertaling. Hij heeft uitweidingen bekort,
hij laat bijzonderheden van ‘plaatselijke’ (Franse) aard achterwege, hij vermijdt
bepaalde aanvallen op geestelijken, met name die op de dominikanen, hij vermijdt
sommige in zijn oog kennelijk bijzonder cynische of aanstotelijke taferelen, alsook
passages waarin de zinnelijke liefde al te nadrukkelijk verdedigd wordt. Misschien
de meest opmerkelijke bekorting is de weglating vrijwel geheel van de uitvoerige
passage over Natuur en (haar biecht bij) Genius.
Sinds kort is opnieuw de volle aandacht gevallen op de zogenaamde Tweede Rose1,
een bewerking van de Franse Rose door een Westvlaams dichter omstreeks 1290.
Van deze bewerking zijn fragmenten van twee handschriften tot ons gekomen. Deze
Westvlaming heeft niet zonder meer vertaald, maar de Rose op oorspronkelijke
manier bewerkt. Een bewerking die nog meer betekenis krijgt doordat de meester
van De Tweede Rose - zoals Heeroma hem genoemd heeft - een onmiskenbaar goed,
om niet te zeggen groot dichter was: een man met een levendige geest, snel
ontvankelijk voor de taalspel-suggesties die in het Franse origineel besloten lagen.
Zij brachten er hem gemakkelijk toe een boeiend spel met de taal te spelen, dat getuigt
van een eigen opvallende spontane vormkracht. Hij beheerst op uitstekende manier
de zinsbouw, is ook aanzienlijk sterker muzikaal en ritmisch begaafd dan Hein van

1

Uitgave De Fragmenten van de Tweede Rose, door K. Heeroma, Zwolle, 1958.
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Aken. De Vlaamse dichter beschikt over een uitgesproken beeldende kracht. Door
deze dichterlijke begaafdheid kon hij het oorspronkelijke relaas op een zo zelfstandige
wijze omvormen dat van een vertaling dikwijls geen sprake meer is. Opvallend is
zijn herschikking van onderdelen uit het oorspronkelijke relaas, bijvoorbeeld door
bijeen te voegen wat in werkelijkheid (in de verbeelde werkelijkheid) ‘lokaal’ bij
elkaar aanwezig ‘is’. Hij heeft verder de samenlevingswereld van zijn verbeelding
aanzienlijk duidelijker in de ‘adellijke’ sfeer getrokken.
Opvallend is ook het feit dat de allegorie gedeeltelijk door de Westvlaamse dichter
is weggewerkt. Deze tendens blijkt meteen al in de aanhef, waarin de ik-figuur
duidelijk geconcretiseerd wordt tot een clerc, geboortig uit Vlaanderen. Hij is echter
een klein jaar geleden getrokken naar Alverjoene, kennelijk op weg naar het land
van de liefde. Zittend in ‘dat soete cruut’ in de buurt van Alverjoene ziet hij uit de
verte een jong paar komen aanrijden, waarvan de jongeman zich bekend maakt als
Jolijs, de jonkvrouwe als Florentine: de allegorische figuren van minnaar en geliefde
uit de Rose worden concrete gestalten met eigen namen. De auteur van De Tweede
Rose haalt het geheel uít de allegorische sfeer in de feodale. Jolijs vertelt op verzoek
van de klerk het relaas van hun liefde, maar hij vertelt dit verhaal niet met het
slaap-en-droomelement dat de oorspronkelijke Rose als het ware uit de werkelijkheid
heft; hij vertelt het verhaal als werkelijk gebeurd. Ook in het verdere verloop van
het verhaal hebben de allegorische figuren niet meer de dominerende plaats die hun
in de oorspronkelijke Rose toekomt, zij zijn als het ware, voorzover zij nog wel
optreden, wat meer naar de achtergrond gedrongen.
Het oudste handschrift van Die Rose van Hein van Aken werd waarschijnlijk kort
na 1300 geschreven; Verwijs dateert de tekst-zelf op ongeveer 1280. De bewerking
van De Tweede Rose wordt door Heeroma gedateerd op ongeveer 1290.
Vóór 1300 blijken dus, kort nadat het werk in het Frans voltooid was, twéé
Zuidnederlandse auteurs, een Brabander en een Westvlaming, belangstelling te
hebben voor een werk waarin zowel de hoofse liefde breeduit gehuldigd werd, maar
waarin ook de naturalistische opvattingen, met name die uit de school van Chartres,
uitgebreid aandacht verwierven. Heeft Hein van Aken door zijn vertaling stellig
bijgedragen tot verdere popularisering van de allegorie, vlak na hem verliet de Meester
van De Tweede Rose juist in dit opzicht de traditie en ontallegoriseerde.
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Jammer genoeg is van De Tweede Rose slechts een (overigens vrij groot) aantal
fragmenten bewaard, zodat een doorlopende vergelijking met de vertaling van Hein
van Aken niet mogelijk is. Desondanks meer dan genoeg om de vergelijking die
Heeroma tussen de diverse teksten maakte1 duidelijk te motiveren.

Vander Feesten
Een tweede werk uit de hoofse didactiek is het aardige gedicht Vander Feesten2. Een
clerc ontmoet op een tuinfeest onder de vele aanwezige vrouwen er ene, die hem
zeer hoofs onthaalt en met wie hij een gesprek begint. Dit gesprek heeft betrekking
op de liefde: wat liefde is, waarom liefde smart veroorzaakt, hoe men liefde winnen
en verliezen kan, waardoor het komt dat men de een liefheeft en de ander niet, wie
standvastiger bemint: de man of de vrouw, en zo meer. Aan het einde van het gesprek
beloven zij elkaar bij een volgende gelegenheid het onderhoud voort te zetten. Het
is voortreffelijk gedaan in vierregelige, goedlopende strofen: een klein compendium
van de leer der hoofse liefde, op de in de scholastieke geschriften voorkomende
systematische wijze ingedeeld. Van Eyck heeft in een knappe, maar niet geheel
overtuigende verhandeling3 het hele gedicht mystiek-symbolisch geïnterpreteerd: hij
meent dat de clerc staat voor Christus, gelijk de jonkvrouw voor de uitverkoren ziel;
Christus gaat uit ‘om zich de tot het hoogste geschapen ziel te zoeken, haar het
smartelijk geheimenis der waarachtige liefde als het wezen van de hare te leren, haar
aldus de weg naar de diepste, de mystieke vervulling te wijzen’. - Het bezwaar tegen
deze interpretatie is, dat niets in het gedicht-zelf in haar richting wijst, dat men eerder
een beroep op heiligen verwachten zou als de ware minnaars dan op Pyramus,
Achilles, Aeneas, de Ridder metter mouwen, en dat diverse beschouwingen (als
bijvoorbeeld die over de temperamentenleer) geen zin krijgen in een gedicht over
de mystieke liefde. - Ik kan in dit gedicht niet anders zien dan een leerdicht over de
hoofse liefde. Het dateert misschien nog uit het einde der 13e eeuw.

1
2
3

Vgl. zijn uitvoerige inleiding, met name p. 61-83.
Vander Feesten, uitg. E. Verwijs, Van Vrouwen ende van Minne, Groningen, 1871, 1-33.
Van der Feesten: Sproke der mystieke Liefde, TNTL, 1938, 1-38, herdrukt in Verzameld Werk
VI, Amsterdam, 1962, 407-52. - Over Van der Feesten ook K. Heeroma, TNTL 85 (1969),
161-93 (hier nog niet verwerkt).
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Leeringhe der Zalichede
De didactiek in versvorm heeft nog een derde belangrijk, wederom uitvoerig, geschrift
opgeleverd, nl. de Leeringhe der Zalichede van de Westvlaamse auteur JAN PRAET.
De uitgever1 plaatste het eind dertiende eeuw; het is waarschijnlijk later vervaardigd.
Voorzover het werk ons is overgeleverd, bevat het een uitvoerige bespiegeling over
de hoofddeugden van de H. Maagd, die gesymboliseerd worden door bloemen: de
goedertierenheid door de kersouw, ootmoed door de acoleie, getrouwheid door de
goudsbloem, reinheid door de lelie en liefde door de roos. Daarop volgt een glossering
van de letters van haar naam: M is mediatrix, A is auxiliatrix, R is reconciliatrix, I
is illuminatrix gratiae en de laatste A amatrix Dei verissima. Deze commentaar wordt
echter halverwegen onderbroken, nl. bij het begin van de I, als hij Maria als
‘Verlichtinghe van gratien’ (vs. 408) behandelen gaat. Hij merkt op, dat zij met haar
genade verlicht het hart van de mens, welk hart dan bij de ‘scipman’ vergeleken
wordt, die het schip van 's mensen lichaam door de woelige zee van deze wereld met
haar vele gevaren te sturen heeft. De mens heeft nog drie voogden die hem moeten
raden: Verstannesse, Zin en Ghedinkenesse. Als hij daarna zijn beschouwing over
Maria voltooid heeft, houdt Sapientia de dichter een spiegel voor, die hem de weg
wijst bij zijn ‘pelegremage’ ter zalighede, te weten Jezus' leer en leven. Daarop wordt
Jezus sprekend ingevoerd; hij verhaalt zijn leven en sterven.
Wat dit gedicht vooral aantrekkelijk maakt, is de soepele, heldere behandeling
van de taal: Jan Praet schrijft een welluidend Westvlaams, dat hij op sierlijke wijze
hanteert. Bovendien beheerst hij de meest uiteenlopende vers- en strofevormen
meesterlijk: hij schrijft goedlopende kwatrijnen met gekruist rijm, dan weer
doorlopende verzen met gepaard rijm. Daartussenin staan korte glossen (motetten),
twee strofen van elk zes regels met twee heffingen, als bijvoorbeeld het reeds bekende:
Bi rimes zucht2
verlieset vrucht
saen hare baten:
up sterke jonghe3
sal vroede tonghe
haer niet verlaten;

1
2
3

Spieghel der Wysheit of Leeringe der Zalichede, uitg. J.H. Bormans, Brussel, 1872.
door de inwerking van de rijm, de rijp.
jeugd.
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maer doude mensche
es bi den wensche1
te vallene saen,
als appelkine
die hare termine
hebben volstaen. (vs. 693-704)

Van deze dichtvorm met zijn twee heffingen maakt Jan Praet in deze Leeringhe
regelmatig ter afwisseling gebruik om daarin een rank, helder tinkelend, luchtig
melodietje - dat soms bladzijden ver voortloopt - te dichten.
Ic2 doe tornieren,
rudders verfieren
van haren zinne,
vrouwen pareren,
zingen, baleren
om rudders minne:
cnapen josteren
ende breken speeren
om rome zaken3... (vs. 3278-86)

Op sommige plaatsen schrijft deze dichter vrijwel zuivere jamben.
Jan Praet was zonder twijfel een dichter, zoals ook blijkt uit heel de sfeer van zijn
gedicht: naargeestig prozaïsch gemoraliseer is hier afwezig: op verschillende plaatsen
treffen dichterlijke visie en poëtisch gevoel; het hele gedicht door kan men de zuivere
taal en beheerste techniek bewonderen. Het is misschien wat te zwaar dit gedicht te
kenschetsen als ‘een der meesterwerken van de middelnederlandsche dichtkunst’4,
maar het is wel ons beste, meest dichterlijke léérdicht.
En dan wachten op bestudering en behandeling van de grote allegorische gedichten
uit het Gruuthuse-handschrift, die (ten dele) in direct verband staan met Die Rose...

1
2
3
4

is genegen, gereed.
hovaardij.
om roem te halen.
A. van Duinkerken, Dichters der Middeleeuwen, Utrecht, 1936, 64; over titel, auteur en
ontstaansdatum S.C. Holleman-Stevens, NiTlg 57 (1964), 231-5.
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Andere zedenkundige werken
De tot nu toe behandelde leerdichten zijn van enigszins ander karakter dan die van
de wegbereiders van dit genre en hun meeste volgelingen. Terwijl Van Maerlant en
Van Velthem allereerst wetenschappelijke, met name historische, ontwikkeling van
hun lezers beoogden, heeft de generatie rond en na 1300 een sterker voorkeur voor
geschriften van godsdienstige en zedelijke, dus van moralistisch-didactische aard.
Weliswaar blijven ook wetenschappelijke onderwerpen belangstelling inboezemen:
behalve voor natuurkundige en psychologische werken had men interesse voor
geschriften die over geheimzinnige en verborgen zaken handelen; astronomie,
sterrenwichelarij, waarzeggerij en dergelijke boeiden onze middeleeuwse voorvaderen
niet minder dan velen van onze tijdgenoten. Daarnaast werden geschriften op het
gebied van het godsdienstonderwijs vervaardigd, zoals de niet onverdienstelijke
bewerking van een Latijns geschrift over zaken van geloof en zeden, de Dietsce
Lucidarius (van vóór 1353). Cultuurhistorisch èn literair belangrijk zijn de reeds
behandelde. Vrijwel uitsluitend cultuurhistorisch van belang is wat nu volgt. Allereerst
het werk van de Antwerpse scepenclerc JAN VAN BOENDALE, die van ca. 1282 tot
ca. 1350 leefde. Na, op het voetspoor van de bewonderde Van Maerlant,
historiewerken geschreven te hebben (men denke aan de Brabantsche Yeesten1)
schreef hij tussen 1325 en 1333 Der Leken Spieghel2, een werk waarin hij op
bevattelijke wijze behandelt wat leken weten moeten: de natuur Gods, hemel, hel en
vagevuur, de schepping van de wereld en de geschiedenis tot Christus in het eerste
boek, een en ander gelardeerd met zedenkundige verhandelingen; in het tweede
Christus' leven en de geschiedenis tot Karel de Grote; het derde brengt een praktische
zedenleer en wellevendheidskunst; hierin o.a. de befaamde beknopte ars poetica:
‘hoe dichters dichten sullen ende wat si hantieren sullen’: onze eerste iets uitvoeriger
leer over het wezen van de dichtkunst; daarnaast een verhandeling over de
verschillende soorten van liefde; in het vierde boek wordt, in het hoofdstuk ‘hoe
aertrike sal inden’, een blik op de toekomst geworpen. Sterk onder de invloed van
Van Maerlant - er is in sommige gedeelten letterlijke overeenkomst - stond ook zijn
Jans Teestye, van

1
2

Zie p. 234.
Der Leken Spieghel, uitg. M. de Vries, 4 delen, Leiden, 1844; over het werk uitvoerig J.
Koopmans, Tweem. Tijdschr. V, 380 vlg.
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vóór 13331. Maar er is een opmerkelijk verschil in mentaliteit tussen deze beide
figuren: Van Maerlant is tenslotte begonnen als hoofs dichter; hij was een idealist;
de teleurstellingen maakten hem, later, pessimistisch. Van Boendale is de nuchtere
realist van de veertiende eeuw; van de ‘wiven’ weet hij meer kwaads te vertellen dan
goeds van de ‘vrouwen’; maar waar voor ontgoocheling geen plaats was, spreekt uit
zijn werk een optimistischer geest dan uit dat van Van Maerlant. Met kunst heeft dit
alles echter niet veel uitstaans, al zijn enkele verhalen, die de juistheid van zijn betoog
moeten aantonen, aardig verteld. Mogelijk van Van Boendales hand is ook de in
1342 voltooide Melibeus, ‘boec van troeste ende van rade’ in tegenspoed en in de
strijd met de boze machten; het is, in versvorm, bewerkt naar het Latijn2. Wel niet
van Van Boendale is weer een andere zedenleer, de Dietsche Doctrinale van 13453.
Afzonderlijk genoemd zij nog JAN DE WEERT van Ieper met zijn Nieuwe
Doctrinael, ook wel Spieghel van Sonden genoemd, een uitermate heftig en vaak
goedgeschreven hekelschrift; het werd misschien vóór 1351 voltooid. De auteur putte
voor zijn stof uit een Latijns werk; ook zijn Disputatie van Rogierde ende van Janne
heeft verdiensten. Maar het hogere peil van Jan Praet bereikt hij toch niet.
Naast het werk van Jan de Weert staat een ander, zeer omvangrijk leerdicht Die
Spiegel der Sonden. Vrijwel compleet is het alleen overgeleverd in een
Middelnederduitse bewerking uit Westfalen (16972 versregels). Het is vervaardigd
door een onbekende Westvlaamse geestelijke. Men vindt er niet veel in te roemen,
behoudens een veertigtal tussengevoegde exempelen, ‘die enige belangstelling kunnen
wekken’4.
Dan is er nog allerlei lering op de meest uiteenlopende terreinen: over de vraag
‘hoe men een huis regieren sal’, over vleierij, over de kunst van zwijgen, enz.; ook
kritiek: op de ijdelheid, de bedilzucht,

1
2
3
4

Jans Teesteye, uitg. F.A. Snellaert, Ned. Ged. uit de 14e eeuw, Brussel, 1869, 137-275.
Niet te verwarren dus met de Mellibeus in proza van Dirk Potter. - Over Boendale en de
Legenda aurea zie J.J. Mak in het dusgenoemde geschrift, Amsterdam, 1957.
Uitg. W.J.A. Jonckbloet, 's-Gravenhage, 1842.
Uitg. J.H. Jacobs, Jan de Weert's Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden, 's-Gravenhage,
1915. Over dit werk J. Koopmans, Tweemaandelijksch Tijdschrift VII, 82 vlg. Uitgave van
Die Spiegel der Sonden door J. Verdam, Die Spiegel der Sonden, Leiden, 1900-1901, twee
delen; het citaat over de exempelen is uit J. te Winkel, Ontw. II, 38.
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hebzucht, kwaadsprekerij, het veelvuldig herbergbezoek, en zo voort. In de menselijke
samenleving valt nu eenmaal veel te leren, meer nog te kritiseren. Van groot
letterkundig belang is dit alles niet.
Behalve Vander Feesten is er ook nogal wat hoofse didactiek, die soms in politieke
satire overgaat; zij wordt hier alleen vermeld om de vorm waarin zij gekleed wordt,
namelijk die van de allegorie, bekend uit de Roman van de Roos, en thans veelvuldig
toegepast. Hetzelfde geldt voor de kortere godsdienstige lering. Het hogere begrip
van waarachtige kunstschepping gaat geleidelijk verloren; de kunst verliest haar
zuiver karakter; dat blijkt niet alleen uit het steeds veelvuldiger optreden van deze
allegorieën, maar ook uit het onvaster worden van het ritme, de lossere opbouw van
het vers, en uit de toename van het aantal bastaardwoorden. Het aanwenden van
strofen, geen vervalverschijnsel overigens, preludeert eveneens op de komende tijd.
Op typische wijze kan de afstand tussen de geest waaruit Willems Reinaert ontstond
en die van de veertiende eeuw belicht worden aan de geschiedenis van het verhaal
over de vos Reinaert. In de tweede helft van de veertiende eeuw komt namelijk een
andere Vlaming op hetidee Willems boek te herschrijven tot wat wij noemen Reinaert
II1 of ook Reinaerts Historie. Hij nam de tekst van Willem voor zich en volgde die
op de voet; veel liet hij ongewijzigd, maar een aanzienlijk deel bewerkte hij op zíjn
manier; daarop liet hij nog ruim vierduizend ‘nieuwe’ versregels volgen. De wijze
waarop hij het geheel bewerkte, is de manier van zijn tijd. Hij bewerkt in grover
antropomorfische geest, met nieuwe, niet aan het germaanse dierenleven, maar aan
de fabel ontleende dieren. Vooral ook neemt hij de gelegenheid te baat zijn kennis
te luchten; hij werkt op de manier van een veertiende-eeuwse clerc, die de les van
nutscap ende waer heeft uitgespeld. Aan het slot van zijn bewerking gekomen, geeft
hij de strekking van zijn verhaal:
So wie dit wel verstaet in 't lesen
al ist som boert, hi vinter in
vroede leer ende goeden sin.

1

Reinaert II, uitg. J.F. Willems, Gent, 1836; facs. uitgave Van Reinaerts Historie door P. de
Keyser, Antwerpen, 1938. Belangrijk is nog altijd de editie van Ernst Martin, Reinaert.
Willems Gedicht Van den Vos Reinaerde und die Umarbeitung und Fortsetzung Reinaerts
Historie, 1874, en - vanzelfsprekend - de grote diplomatische editie van W. Gs Hellinga,
Van den Vos Reinaerde I, Teksten, Zwolle, 1952.
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De boert worde toegegeven; hoe is het ànders mogelijk bij onze Reinaert, al is die
dan naar moralistische snit lichtelijk gefatsoeneerd! Maar om de wijze lessen en
praktische levenswijsheid was het de schrijver dan toch éigenlijk maar te doen! Zelfs
de man dus, die het knapste en minst moralistische verhaal uit de dertiende eeuw
onder zijn ogen kreeg, kon niet nalaten het mee te sleuren in de stroom van de
didactiek die over deze landen voer. Erger nog: de geschiedenis van Reinaert, zo bij
uitstek geschikt de belangstellende toeschouwer ‘aangenaam te behagen’ wordt hier
middel tot een volmaakt onartistiek doel: de burgerij, mitsgaders de geestelijkheid,
die beiden een hartig woordje behoefden, de les te spellen! En, merkwaardig genoeg,
is het juist deze Reinaert II geweest die het meest opgang maakte in de komende
eeuwen en Reinaerts reputatie vestigde!1
Behalve in ‘dichtvorm’ werden in deze periode ook didactisch-moraliserende
stoffen van allerlei aard in proza behandeld. Er is weinig reden deze om de uiterlijke
vorm streng gescheiden te houden van de leerdichten. Dit ‘dicht’ is slechts naar de
uiterlijke schijn van het proza onderscheiden; het is immers - op een enkele
uitzondering na, als de Leeringhe der Zalichede - proza, en wel van het meest
prozaïsche soort; de versvorm is een louter uiterlijk ornament, dat om praktische
redenen gehandhaafd werd, maar geen artistieke waarde vertegenwoordigt. Dat men
echter steeds meer geschriften van dit soort - en ook die van wetenschappelijk karakter
- in proza gaat schrijven, wijst op een juister inzicht, zowel in het karakter van het
werk dat men onderhanden heeft als in dat van de dichtkunst. In de
literatuurgeschiedenis behoort eigenlijk alleen behandeld te worden het proza dat
enige artistieke waarde vertegenwoordigt. Dat nu is met het moraliserend proza
vrijwel nergens het geval. - Bovendien bestaat de zedenkundige lering in

1

Dat kon vooral gebeuren toen de boekdrukkunst aanzienlijk ruimere verspreiding van de
tekst mogelijk maakte: in 1487 werd namelijk Reinaerts Historie door Gerard Leeu te
Antwerpen in druk uitgegeven, - voor wat de tekst betreft vrijwel ongewijzigd, maar ingedeeld
in hoofdstukken en van moraliserende glossen voorzien. Op deze druk berust de
Middelnederduitse vertaling Reinke de Vos (1498), die later Goethe aanleiding gaf tot zijn
Reineke Fuchs (1794).
Van deze druk zijn maar enkele fragmenten bewaard gebleven.
Een Brussels handschrift van ca. 1430 bevat de volledige tekst.
Iets eerder dan de uitgaaf van 1487 verscheen de prozabewerking naar Reinaert II, nl. in
1479 te Gouda (bij Gerard Leeu, die toen nog in Gouda woonde); zie hierover L. Debaene,
Ned. Volksboeken, 147-54.
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proza zo goed als geheel uit vertalingen, min of meer gaaf, hier en daar zelfs
verdienstelijk bewerkt, maar toch nodigen deze geschriften over het algemeen niet
uit tot uitvoeriger behandeling. Zij lichten ons in over de richting van de belangstelling
der 14e en 15e eeuwers: biechtboeken (Cancellierboek, Des coninx Summe 1408),
een verhandeling over Die vier utersten, 't Boek tegen de Joden, het in zijn tijd
vermaarde Der biën boec, bevattende een groot aantal verhalen binnen het kader van
een vergelijking tussen het leven der bijen en dat van de mensen, bewerkt naar het
Liber Apum, dat ca. 1260 door Thomas van Cantimpré geschreven was, een boek
over Dat Scaecspel met allegorische toepassingen op de verschillende
maatschappelijke klassen en de deugden die deze moeten versieren, een boek van
Jan van den Berghe over Dat Kaetspel ghemoraliseert (1431) met toepassingen op
de rechterlijke praktijken.
Relatief oorspronkelijk is Die Materie van den Sonden (het handschrift dateert
van ca. 1425), dat niet alleen de zonde, maar ook andere zedenkundige onderwerpen
behandelt, ten dele aan de hand van exempelen, legenden etc.1.
Van Jan Moritoen is overgeleverd een vrij groot allegorisch gedicht over het
vrouwelijk lichaam en de schoonheid ervan2. Hij kende mogelijk een Frans strofisch
gedicht La tour amoureuse, en misschien ook Augustijnken van Dordts De Borch
van Vroudenrijc, een auteur die een generatie vóor Moritoen leefde. Zo ja, dan zou
de Dordtse auteur de Brugse hebben beïnvloed, een richting in beïnvloeding van
noord naar zuid die in de veertiende eeuw nog tamelijk zeldzaam is. Augustijnkens
Borch is duidelijk didactisch en moralistisch, toch vol vertellersplezier zoals Heeroma3
vaststelt; Moritoen daarentegen is geen ‘spreker’ en geen leerdichter, hij geeft ook
geen allegorische voorstellingen van de vrouw in het algemeen, maar brengt verslag
uit van zijn eigen liefdeservaringen. Hij doet dit op duidelijk artistieker wijze dan
Augustijnken, beschikkend over een rijk arsenaal aan woorden en beeldende taal:
een dichter die het spel met de taal met vreugde speelt.

1
2

3

Over dit proza J. te Winkel, Ontwikkelingsgang II2, 178-199.
Uitg. door Carton, Oudvl. liederen en andere gedichten der XIVe en XVe eeuwen, 233 vlg.
Fragmenten eruit in het artikel van K. Heeroma, De Borch van Vroudenrijc, TNTL 84 (1968),
1-37. Men kan zich afvragen of bepaalde beelden uit Moritoens ‘seste’ gedicht niet beïnvloed
werden door Die Rose (vgl. de fontein, het gaan ‘buter veste’, de beelden aan de fontein).
K. Heeroma, zie het in noot 2 genoemde artikel.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

249

Geestelijke letterkunde1
Jan van Ruusbroec (1293-1381)
De geestelijke letterkunde van de veertiende eeuw handhaaft voor wat de onderwerpen
betreft, overwegend de traditie van de dertiende. Zij bereikt, evenals in de voorgaande
periode, haar hoogtepunt in Zuid-Brabant, waar met name Jan van Ruusbroec op
waardige wijze het werk van Hadewijch voortzet en uitbouwt. Lenen - vraagt men
zich soms af - de Vlaamse gewesten van tegen de zeekust, waar de wind over de
glooiende vlakten stormt, met hun tot zelfbewustzijn gekomen, meer op het zakelijke
gerichte, burgerij zich minder tot de mystieke verheffing dan Brabant met zijn door
bosschages omsloten intiemere domeinen, zijn heuvelende landschappen, de zingende
stilte van zijn wouden, zoals dat ten zuiden van Brussel, waar Ruusbroec de vrede
zocht en vond?
In 1293 geboren in Ruusbroec bij Brussel, kwam Jan van Ruusbroec2 als jongen
van elf jaar naar zijn oom, de kanunnik Jan Hinckaert te Brussel, die hem liet studeren.
Priester gewijd, werd Ruusbroec in 1317 kapelaan aan de Sint Goedele. Rond 1336
trad hij daar op tegen de aanhangers van de Bloemaerdinne, de volgelingen van
Heilwijch Bloemaerts, die te Brussel een grote invloed had, zelfs onder de
geestelijkheid en aan het hertogelijk hof (zij overleed te Brussel in 1336). Hij verzette
zich met klem tegen haar quiëtistische, eventueel ‘ketterse’ mystieke leer en praktijk.
In 1343 trok Jan van Ruusbroec zich met Frank van Coudenberch terug in de stilte
van het Soniënbos, waar hij een kluis betrok. Later, toen de toeloop groter werd,
stichtten zij, onder de regel van Sint Augustinus, de abdij van Groenendaal. Ruusbroec
was de eerste prior. In dit klooster heeft Ruusbroec het grootste deel van de geschriften
te boek gesteld die hem immer wassende roem bezorgden en velen ertoe brachten
de tocht naar Groenendaal te ondernemen om onderwezen te worden in de christelijke
wijsheid en heiligheid zoals Ruusbroec die

1
2

Over het geestelijk proza, met uittreksels, zie C.C. de Bruin, Middelned. Geestelijk proza,
inl. C.G.N. de Vooys, Zutfen, 1940.
Over Ruusbroecs leven, Jan van Ruusbroec, Leven, Werken, uitgeg. door het
Ruusbroec-genootschap, Antwerpen, 1931, alwaar verdere literatuur. Daaraan toe te voegen
het beknopte, overzichtelijke werk van W.H. Beuken, Ruusbroec en de Middeleeuwse mystiek,
Utrecht, 1946. Over De poëtische creatie bij Jan van Ruusbroec, zie St. Axters, D.W.B.,
febr. 1957, p. 75-9.
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leerde. In zijn klooster stierf hij na een lang, rijk leven op de 2e december 1381.
Honderd jaar na Hadewijch zette hij, in de contreien waar zij waarschijnlijk
woonde, haar arbeid voort1. Ten dele, èn op zijn wijze!
Uiteraard moet veel van het verschil tussen het werk van Ruusbroec en dat van
Hadewijch verklaard worden uit de van elkaar afwijkende structuur hunner psychische
persoonlijkheid.
Ruusbroec heeft geen verzen geschreven als Hadewijch. Wanneer zijn proza soms
de versvorm aanneemt, is dit doorgaans op een plaats waar hij samenvat, en de meer
gebonden vorm aanwendt om het geheugen het vasthouden van de tekst te doen
vergemakkelijken. De hartstochtelijke bewogenheid die, naast haar artistieke
begaafdheid, Hadewijch tot de grootste lyrische dichteres van de middeleeuwen
maakte, is hem echter vreemd. De extatische verrukking noch de smartelijke
terneergeslagenheid waren in díe mate Ruusbroecs deel als zij Hadewijch stempelen
tot een geheel unieke, primair hartstochtelijk minnende persoonlijkheid. Hadewijch
slaakt wonderlijke, recht uit het hart komende kreten, Ruusbroec is een rustige
kathedralenbouwer: hij legt de soliede fundamenten, bouwt de pijlers, de spitsbogen
wijzen omhoog en het oog van de toeschouwer gaat naar boven, naar waar de ranke
torens hemelwaarts streven, tot de spitsen ijler worden en in het licht van de Godheid
verdwijnen. In de zijbeuken en om het altaar staan de kapellen gebouwd, kleurige
gobelins sieren de wanden: een volmaakt, zeer evenwichtig en zeer gaaf, fraai versierd
bouwwerk.
Ruusbroec was ook geen stilist van geniale begaafdheid, als Hadewijch; geen
tovenaar met de taal als zij; zijn natuurlijke stilistische vermogens waren geringer.
Maar toch, wanneer de bezieling hem gegrepen had en de hoogste vervoering hem
doordrong, kwam er deining in zijn proza, sloten de reeksen woorden zich aaneen
tot prachtige perioden; dan vindt hij stralende beelden en rijke, edele woordenpraal.
Als voorbeeld van krachtig, suggestief en voortreffelijk gecomponeerd proza slechts
deze ene, door Kalff reeds aangehaalde2, passus over Christus' dood: ‘doen
verdonkerde die locht, want die roedekene worden te broken, die edele speciboom
wart ontwe ghescoert, die overste

1
2

Vgl. St. Axters, Hadewijch als voorloopster van de zalige Jan van Ruusbroec, in Studiën en
Tekstuitgaven van OGE 16, Antwerpen, 1964, 57-74.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. I, 399; over Ruusbroecs stijl de studie van J. van Mierlo in het
verzamelwerk Jan van Ruusbroec, Leven, Werken, Antwerpen, 1931.
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crachten sijnre zielen worden gesceden van den nedersten, sine sinne verginghen,
sine ziele sciet van den live, die doet bevinc dat leven, dat oude wet verloes oec hare
licht, die sonne liet haer scinen ende die locht was vol nevels der onbekinnessen maer onse dach ginc op daer wi ewelike inne ghesien’.
Behalve uit hun uiteenlopende aanleg, moet veel van het verschil tussen Hadewijch
en Ruusbroec verklaard worden uit de ingrijpende wijzigingen die de eeuw tussen
1250 en 1350 met zich meebracht. In de tijd van Ruusbroec werd de sfeer van heel
het maatschappelijk leven niet langer zo nadrukkelijk beheerst door de ridderlijke
geest als een eeuw daarvoor; de meer op het praktische gerichte, meer
nuchterburgerlijke mentaliteit die in de veertiende eeuw opkomt vindt haar weerslag
zowel in Ruusbroecs voorstelling van zaken, alsook in de sterk-didactische inslag
van zijn werk. Daarnaast heeft ook de scholastiek met haar hang naar systematiek
en alzijdige ordening van de stof binnen één groot verband een eeuw langer kunnen
doorwerken; de invloed van dit systematisch scholastiek denken en ordenen is in
Ruusbroecs werk onmiskenbaar.
Toen hij zich tot schrijven zette, bezat Ruusbroec een zeer bepaalde, gesloten
conceptie van het leven, een zo alzijdig mogelijk uitgewerkte systematische theologie
en levensfilosofie. Het aantrekkelijke van zijn werk is mede gelegen in de geordende
samenhang van alle onderdelen binnen het ene grote geheel; deze auteur schrijft geen
impressionistische invallen neer, die, hoe interessant overigens, onderling verband
missen; Ruusbroec bezit een groot kosmisch wereldbeeld, waarin alle verschijnselen
op hun plaats staan, en hun verband met elkaar bewaren.
Dit wereldbeeld is met rigoreuze consequentie doordacht: de schepper ervan wil
niets aan het toeval overlaten, maar alle verschijnselen van leven en schepping in
geordende samenhang verklaren. Vandaar dat de geëigende vorm voor zijn
uiteenzettingen de breedopgezette, monumentale verhandeling is, als de Brulocht
met haar synthetische bouw.
Niet slechts doordacht is Ruusbroecs wereldbeeld; het werd ook doorleefd; het
blijft niet een abstract stelsel dat de persoonlijkheid onberoerd laat en geen verdere
consequenties met zich zou meebrengen; het is wat Van Deyssel later noemde: een
lévensleer, - een leer om naar te leven.
De heilige overtuiging waarmee hij dit deed, verleent aan zijn uiteenzettingen de
warme gloed van het leven, waardoor zij aantrekkelijk
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worden voor de lezer. ‘In die synthese en in het daardoor opgewekte leven zijn ze
(Ruusbroecs leerstukken) buitengewoon vruchtbaar geweest in de geschiedenis der
katholieke vroomheid. Want noch de H. Thomas, noch de H. Albertus Magnus hadden
iets dergelijks geboden; Ruusbroec heeft het hoogste dogma in de dienst gesteld van
het hoogste leven’1.
Katholieke vroomheid, het hoogste dogma gesteld in dienst van het hoogste leven
is het kort begrip van Ruusbroecs leer. Zijn doel was: leer en leven naar
ideaal-katholieke opvatting uiteen te zetten ten aanhoren van zijn tijdgenoten die
door dwalingen en ketterijen, door het slecht voorbeeld van zoveel priesters en
vooraanstaande leken, op een dwaalspoor gebracht waren. Zijn strijd tegen de
Bloemaerdinne is een sprekend voorbeeld van zijn streven de katholieke leer in haar
zuiverheid te handhaven; aan dit streven gaf hij in zijn werken vóóral positief gestalte.
Dat Ruusbroec zich in deze strijd meer dan eens afkeurend heeft uitgelaten over
kanunniken en andere hoogwaardigheidsbekleders, is geen reden in hem deswege
een voorloper van de Hervorming te zien; Ruusbroec heeft, als zovelen die na hem
gekomen zijn, de misstanden in de katholieke kerk door onverbloemde aanwijzing
daarvan, door scherpe hekeling meer dan eens, willen signaleren als onchristelijk,
om zodoende een zuivering van zeden te bewerken. Daarbij hield hij zich nauwkeurig
aan de leer van de kerk, wier trouwe zoon hij zijn hele leven gebleven is. Deze leer
was hem de enig-zekere gids; hij heeft er zich in verdiept met al de vermogens van
zijn verstand, hij heeft vooral getracht haar te beleven met heel zijn gemoed en ziel,
opdat zij in hem zou leven en daad worden. Niet in bestrijding van ketterijen ging
dit leven op; hij zocht veeleer de hoogste vormen van leven. Hij streefde vooral de
vereniging met God na; de door liefde bewogen wil was daarop gericht; en uit de
volheid van weten en doorvoelen, liet hij anderen delen in zijn geestelijke schatten.
Waarachtig mystiek beleven leidt noodzakelijk tot de naastenliefde, ‘die de wereld
overschouwt en zich spiegelt aan wat hij noemt de uitvloeiende algemeenheid der
goddelijke Liefde’2.
Ruusbroecs levensbeschrijver, Henricus Pomerius of (Hendrik Utenboghaerd),
kanunnik van Groenendaal, die omstreeks 1421 Ruusbroecs

1
2

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 132.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 131.
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leven schreef1, geeft een lijst van zijn werken, waarschijnlijk in de chronologische
volgorde van hun ontstaan. Zijn voornaamste geschriften uit de Brusselse tijd zijn
de volgende: allereerst zijn eerste boek Dat rijcke der Ghelieve (van ca. 1320).
Het werk neemt als uitgangspunt de tekst uit het Boek der wijsheid: Die Heere //
hevet wederleydet // den gherechten // die gherechte weghe, // ende heeft hem ghetoent
dat rijcke Gods.’ In deze woorden, aldus Ruusbroec, leert de ‘Wijseman’ vijf zaken,
namelijk zoals ze zojuist in de tekst door streepjes zijn onderscheiden. Deze vijf
zaken worden systematisch uitgewerkt krachtens de theologische, psychologische,
morele en kosmologische opvattingen van de auteur. Binnen het kader van deze
laatste geeft hij een karakterindeling op grond van de invloed van de hemellichamen.
- Bezwaren die tegen enkele passages in de tekst gemaakt waren (Ruusbroec was
zelf ook niet helemaal tevreden met deze eersteling), brachten hem ertoe veel later
(na 1362) het Boecksken der Verclaringhe te schrijven: het moet de verdenking van
pantheïsme wegnemen. Dat was ook mede reeds de bedoeling geweest van zijn
tweede grote werk, dat wel een van zijn meest vermaarde werd: Die gheestelike
Brulocht. Basis is de tekst: ‘Siet, de brudegom comt: gaet ute hem te ontmoete’. De
bruidegom is Christus, de bruid de menselijke natuur. De vier delen van de tekst
behandelt hij daarop, telkens weer op drie manieren, namelijk met betrekking tot het
werkende leven, het begeerlijke leven, en het Godschouwende leven. De Brulocht
werd gevolgd door een klein tractaat Vanden blinckenden Steen. In het boek der
Openbaring las Ruusbroec over de overwinnaar, aan wie ‘ic sal gheven een blinckende
steenken, ende in dien steenken eenen nuwen name ghescreven, die niemen en weet
dan diene ontfeet’. Met dit ‘blinkende steentje’ is Christus bedoeld. Evenals dit in
de Brulocht al het geval was, gaat Ruusbroec ook hier symbolisch te werk: hij past
de eigenschappen van dit steentje (te blinken, klein te zijn, rond, effen, uitermate
licht) toe op Christus2. Naar het overige handelt het boek meer over de volmaaktheid
van de zonen Gods, speciaal over de

1

2

H. Pomerius, De origine Viridis Vallis, Analecta Bollandiana, 1885, 256 vlg.; vgl. J. van
Mierlo, Dietsche Warande en Belfort, 1910, 109-130; L. Reypens, Voor de geschiedenis van
Jan van Ruusbroec, Dietsche Warande en Belfort, 1914, 405-416, 505-522; 1926, 92-107,
Roeping, 1928, en zijn boek Ruusbroec, Brussel, 1926.
Bijvoorbeeld met betrekking tot het geringe gewicht: ‘dat eeuwighe wort des vaders en heeft
gheene waghe, nochtan dreghet hemel ende eerde in siere cracht’, enz.
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schouwing van God, die op haar wijze weer de blinkende steen is. De blinkende
steen komt tegemoet aan het veertiende-eeuwse verlangen naar allegorische
voorstelling van zaken, welke zaken overigens ook zonder deze allegorie volledig
tot hun recht komen.
Degene die via de handschriften het zedelijk en godsdienstig leven van die tijd
wil benaderen, kan Vanden vier becoringhen (waarschijnlijk tussen 1333 en 1343
geschreven) raadplegen, terwijl het door Geert Groote hoog gewaardeerde Vanden
Kerstenen Ghelove de twaalf artikelen van het geloof parafraseert. De beschouwing
van het laatste artikel resulteerde in enkele bladzijden uitstekende eschatologische
letterkunde (met betrekking tot eeuwige zaligheid en verdoemenis). Deze beide
werkjes zijn van zeer beperkte omvang; het zijn waarschijnlijk de laatste die in
Brussel geschreven werden.
Zij vonden hun voortzetting in de werken van Groenendael; allereerst voltooide
hij het reeds in Brussel opgezette, zeer breed uitgewerkte Van den Gheesteliken
Tabernakel, vol allegorieën en vergelijkingen, het meest gelezen werk. Het kleine
Vanden VII sloten handelt over een dag kloosterleven binnen het slot. Het wordt
gevolgd door Een Spieghel der eeuwigher Salicheit (1359), de duidelijkste en best
geschreven uiteenzetting van zijn leer1.
Van VII trappen in den graed der gheesteleker Minnen behandelt wederom de
wijze waarop de ziel langs zeven treden opstijgt op de trap der geestelijke liefde tot
de volmaakte vereniging met God, de genieting van Gods wezenheid waarvoor
Ruusbroec de meest suggestieve bewoordingen vindt; zij vindt plaats als wij ‘in ons
bevinden ... grondelooes niet weten, ... versterven en overliden in eene eeweghe
onghenaemtheid,

1

Uitg. van Ruusbroecs werken door J. David, Werken van Jan v. Ruusbroec, 6 delen, Gent,
1858-1868. Nieuwe uitgave: Jan van Ruusbroec's Werken door het Ruusbroec-genootschap,
Mechelen, 1931-1932, herziene uitgaaf, Tielt, 1944 vlg. A. van Elslander heeft in Een
Ruusbroec-handschrift uit het Ro-klooster, in Album Edgard Blancquaert, Tongeren, 1958,
469 de publikatie aangekondigd van de teksten van twee handschriften van Vanden kersten
Ghelove, die nog uit de tweede helft van de veertiende eeuw dagtekenen en dus heel wat
ouder zijn dan de handschriften die ten grondslag liggen aan de juist genoemde uitgave. Een
bewerking in modern, maar niet al te sierlijk Nederlands van Van den Rike en Die Chierheit
gaf H.W.E. Moller in Alle de werken van J. v. Ruusbroec, Bussum, 1913, eerste deel (slechts
éen deel verschenen). In modern Ned. de overzetting van De Geestelijke Bruiloft door Ant.
Ariaens, Den Haag, z.j. [± 1948]; bloemlezing uit zijn geschriften (Licht- en Liefdebloemen
uit R.) door L. Reypens, Antwerpen, 1926. Een op de praktijk van het geestelijk leven gericht
boek over Ruusbroec en het religieuze leven schreef L. Moereels, Tielt - 's-Gravenhage, z.j.
[1963].
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... in ons aensien ende bevinden eewighe ledegheit ... ende ... eene grondeloese
salegheit ... ende alse wi aensien alle saleghe gheesten weselec ontsoncken, ontvloten
ende verloren in hare overwesen, in eene wiseloese onbekinde deemsterheit’ (III
265-6). Rest nog te noemen zijn laatste en niet meest geslaagde Vanden XII beghinen,
een samenbundeling van niet streng systematisch samenhangend geordende teksten.
Wel niet van Ruusbroec is het soms aan hem toegeschreven Vanden XII Dogheden.
De grote ideeën die aan Ruusbroecs geschriften ten grondslag liggen, laten zich in
hoofdlijnen als volgt schetsen1.
Uitgangspunt en eerste hoofdpunt van Ruusbroecs leer is zijn Godsbegrip dat evenals dat van Hadewijch en Appelmans - culmineert in de leer van de Drieëenheid:
drie Personen in één natuur. Het leven van de Godheid ziet hij vooral dynamisch; de
verhouding tussen de drie Personen wordt beheerst door een eeuwig ‘uutvloyen’ en
‘wedervloyen’: de hoge edele natuur Gods is vruchtbaar; zij kan daarom niet blijven
geduren in de eenheid van de vaderlijkheid, maar moet, krachtens de haar aandrijvende
vruchtbaarheid, zonder ophouden de eeuwige wijsheid baren, dat is de Zoon van de
Vader. Terwijl nu de Vader de Zoon aanschouwt, en de Zoon de Vader ziet als
scheppend en vruchtbaar, ontstaat van alle eeuwigheid tussen Vader en Zoon een
liefde, de band tussen Vader en Zoon, die de Heilige Geest is; deze liefde omvat en
doorvloeit de Personen in de eenheid.
Voor het verdere begrip van Ruusbroecs leer is vooral van belang de verhouding
tussen Vader en Zoon. De Vader is schepper en voortbrenger van eeuwigheid van
zijn wijsheid, die is de Zoon. In die eeuwige wijsheid nu kent God van alle eeuwigheid
zichzelf volkomen, zichzelf én alle dingen die het werkelijke bestaan ontvangen
hebben of ooit zullen ontvangen. Dit tweede kernbegrip in Ruusbroecs mystieke

1

Wij steunen hierbij vooral op de uiteenzetting van H.W.E. Moller in de in de vorige noot
genoemde bewerking, en op de studie van L. Reypens in de uitgave J.v.R., Leven, Werken,
Antwerpen, 1931, van welke laatste studie F. Sassen een résumé gaf voor het wijsgerig
gedeelte in Alg. Ned. Ts. voor Wijsbeg. en Psych., nov. 1940, 1-7. Verder A. Ampe S.J.,
Kernproblemen uit de leer van Ruusbroec, drie delen, Tielt, 1951, 1952, 1957. - Voor de
plaats, die openbaringen, visioenen en extasen in de ontwikkeling van het mystieke leven
innemen, M.M.J. Smits van Waesberghe S.J., Het verschijnsel van de opheffing des geestes
bij Jan van Ruusbroec en Hendrik Herp, Nijmegen, 1945.
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leer, het zg. exemplarisme, vond hij reeds bij Augustinus; kort samengevat komt het
hierop neer: God ‘es een levende Exemplaer alles dies dat Hi gemaect heeft’. God
aanschouwt van eeuwigheid-krachtens de eeuwige geboorte van de Wijsheid uit de
Vader - alle creaturen, vóór zij in de tijd geschapen werden. Al wat geschapen werd
of ooit geschapen zal worden, heeft dus vóórdien een eeuwig wezen, een eeuwig
bestaan in God, niet een werkelijk bestaan op zich, maar een verstandelijk: ‘onse
ghescapen wesen hanghet in dat ewighe wesen, ende het es één met hem na
wesenliken sine’. Daarom is Gods Wijsheid ook de eeuwige voorbeeldelijke oorzaak
van de mensenziel, die op zeker ogenblik geschapen wordt naar het voorbeeld van
die ziel in Gods eigen Wijsheid, die Ruusbroec, - in aansluiting op de woorden uit
het boek der Schepping: ‘Laten wij de mens maken naar ons beeld en onze gelijkenis,’
- noemt: het Beeld Gods1.
Dit eeuwige beeld van de mens in God, dat daar eeuwig was en blijft, en waarmede
de ziel verbonden blijft in haar werkelijk bestaan, noemt Ruusbroec ons ‘opperwezen’,
of ons ‘opperwezenlijk leven’.
Daartegenover staat het geschápen-zijn der wezens, ook der mensenzielen, in de
tijd; uit het levende leven, dat eeuwig is in God vóór alle geschapenheid, schept God,
als werkende oorzaak, de ziel, maar, zegt Ruusbroec uitdrukkelijk, ‘niet van dien
levene, noch van sine substancien, mer van nieute’: God schept de ziel uit niets. In
deze zinsnede verwerpt hij onmiskenbaar duidelijk elk emanatisme, gelijk hij verderop
beklemtoont: ‘Wi en zijn niet God, noch wi en hebben ons selven niet ghemaect’,
maar God heeft ons geschapen. Hij schiep ons uit niets, zij het naar het voorbeeld,
dat God in zijn Wijsheid aanschouwde. Hoewel het schepsel geheel onderscheiden
is van de schepper, bestaat er nochtans een uiterst intieme relatie tussen beiden: niet
alleen dat de voorbeeldelijke oorzaak van ons wezen leeft in Gods Woord - ‘in desen
godlikken beelde hebben alle creaturen een ewich leven ... alse in haren ewighen
exemplare’, - ook de geschapen ziel hangt ‘onmiddellijk’ of, zoals Ruusbroec zegt,
‘zonder middel’ in God, doordat zij verenigd is en blijft met haar exemplare, haar
voorbeeld in God. Dit werkelijk in de tijd bestaande zieleleven is niet identiek met
het Woord

1

Deze verhouding tussen God en het eeuwige bestaan van alle geschapenheden in Hem, is
als de verhouding tussen de beeldhouwer en de conceptie van een beeld in diens geest. Lang
voor de beeldhouwer buiten zich iets realiseert, draagt hij het beeld van het te maken beeld
om in zijn geest.
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of Beeld Gods, maar wel is het geschápen nààr het Beeld, voortgekomen uit God,
en blijft ook in natuurnoodzakelijke vereniging met God. Deze vereniging der ziel
met haar opperwezen, haar beeld in God, heeft tot gevolg de natuurlijke neiging van
de ziel tot God, die haar oorsprong en beginsel is, want al wat geschapen is hangt in
zijn eigen oorzaak als in zijn eigen rust.
Behalve over deze vereniging zonder middel spreekt Ruusbroec over een vereniging
van de ziel met God ‘met middel’, namelijk door de middelen van verstand en wil:
aan God denken, God beminnen en begeren. In dit geval is het niet zozeer de ziel in
haar wezen, maar in haar werkingen, door haar handelingen, die het contact tot stand
brengt1.
De werkingen der ziel zijn van tweeledig karakter, al naargelang de ziel met haar
opperste geestelijke krachten werkt, dan wel als bezielende kracht de lichamelijke
krachten activeert. Dit tweeledig karakter zal verderop bij de bespreking van
Ruusbroecs psychologie aan de orde komen.
Zo kent Ruusbroec dus, in de natuurlijke orde, een drietal verhoudingen van de
ziel met God:
allereerst het voorbeeldelijke zieleleven in Gods Wijsheid, dat van alle eeuwigheid
er heeft bestaan, zonder onderscheid van God met God verenigd. Hier is geen sprake
van vereniging der wèrkelijk bestaande ziel met God; dit voorbeeldelijk zielewezen
is in God en is God; dit ideële wezen van de ziel in God is identiek met God;
vervolgens is er de ziel, geschapen naar dit voorbeeldelijk wezen in God; deze ziel,
naar haar wèzen begrepen, is naar dit wezen verenigd met God zonder middel: zij
hangt onmiddellijk in God, - en is geschapen naar diens Beeld;
ten derde is er deze zelfde ziel, begrepen naar haar werkingen, voornamelijk als
eenheid der opperste krachten, als eenheid waaruit geheugen, verstand en wil
voortvloeien; door middel van deze krachten verenigt de ziel zich met God; vandaar
dat Ruusbroec deze vereniging noemt de vereniging met middel, waarbij de ziel werkt
en zich ordent naar de gelijkenis Gods.
Zo kan men, in het kort, samenvatten hoe door de schepper het

1

Ruusbroec zegt, dat door deze vereniging met middel de ziel is ‘gelijkenis’ van God, omdat
wij daardoor enigermate God navolgen in zijn werkingen en door die werkingen onze ziel
regelen als een rijk van God.
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schepsel mens geschapen werd, de weg dus van Oorsprong naar geschapenheid.
Men kan echter ook als het ware van de mens uitgaan, en bestuderen hoe hij heeft
in te keren tot God, dus de omgekeerde richting volgen, de richting van mens naar
God. Naast de op de Drieëenheidsleer berustende leer van het exemplarisme, die aan
Ruusbroecs mystiek ten grondslag ligt, is dit inkerend karakter ervan (gevolg van
het exemplarisme) het tweede belangrijk kenmerk: de mens heeft in de diepte der
ziel af te dalen om God te vinden. En wel de drieëne God, die beantwoordt aan de
drie eigenschappen van het wezen der ziel.
Was dit ‘beantwoorden’ de tot symboliek en het trekken van parallellen geneigde
middeleeuwer al voldoende reden om het zieleleven nauwgezet te bestuderen, zijn
grootste belang vindt de studie der psyche in het feit dat het aangrijpingspunt der
mystieke genade gevonden moet worden in de ziel. Van deze vorm van mystiek, de
zg. inkeringsmystiek, die indringt in de diepten der eigen ziel om daar God te vinden,
erkent de vakman als de laatste en hoogste vertegenwoordiger de Nederlander
Ruusbroec, in wiens werk een lange en rijke overlevering zich, in haar christelijke
zin, definitief kristalliseert1. Hij is in verband daarmede de meest typische
vertegenwoordiger geworden van de scholastieke psychologie, die haar uitgangspunt
vindt in het genoemde exemplarisme: in de ziel kan de speculatieve beschouwer
telkens het beeld Gods terugvinden; doordat de ziel een wezensgrond in God bezit,
keert de bespiegelaar telkens uiteraard naar die goddelijke grond; de genietende
versmelting van goddelijke grond en menselijke ziel en kennis en liefde is het hoogste
waarnaar de mens kan streven. Om dit te bereiken heeft hij zijn zieleleven op te
voeren tot volmaakte ordening en hoogste ontplooiing der edelste krachten.
Ruusbroecs psychologie onderscheidt in de geschapen ziel drie eenheden: de
zinnelijke, de geestelijke en de wezenseenheid2. Deze drie
1
2

L. Reypens in de op blz. 250 in noot 2 aangehaalde studie, p. 163.
Ruusbroec ziet het zieleleven geordend als een rijk, als een complex van drie ‘enicheden’
van hoog naar laag, of, als men wil, van drie concentrische cirkels. Deze drie eenheden lopen
niet parallel met de hiervoor genoemde drie verhoudingen van de ziel tot God. De eerste van
die drie verhoudingen immers heeft geen betrekking op de werkelijk geschapen ziel, maar
alleen op de eeuwig voorbeeldelijke oorzaak van ons zielewezen in God; de psychologie
behandelt uiteraard alleen de werkelijk be staande ziel. De verhouding zonder onderscheid
moet dus in de psychologie buiten beschouwing blijven. (Vervolg noot p. 260.)
In grote lijnen komt Ruusbroecs psychologie op het volgende neer:
a. de laagste eenheid is die der zinnelijke vermogens (de kènvermogens, zowel de uitwendige
zinnen als de inwendige: verbeelding en geheugen, en de begéérvermogens), door Ruusbroec
genoemd de gevoellijke eenheid of eenheid des harten. Deze zinnelijke vermogens kunnen
hierom vermogens der ziel genoemd worden, omdat zij slechts door de bezielende werking
van de psyche tot leven gewekt worden. In zijn activering van de zinnelijke vermogens is
de psyche bij uitstek ‘ziel’, bezielend, vormend levensbeginsel van de mens. Deze eenheid
der lichamelijke krachten is de laagste of benedenste.
b. de middelste eenheid is die van de geestelijke krachten der ziel (de geestelijke
kenvermogens: het verstand ter vorming van denkbeelden, oordelen en redeneringen, het
verstandelijk geheugen, en het geestelijk begeervermogen of de wil). Hier is de ziel volmaakt
in haar eigen rijk als beginsel van geestelijke vermogens, reden waarom hier de ziel meer
eigenlijk ‘geest’ genoemd wordt.
In deze beide eenheden is de ziel van nature verenigd met God, en wel ‘met middel’, zoals
hiervoor met betrekking tot de eenheid der geestelijke krachten werd uiteengezet.
c. de derde, opperste eenheid is de eenheid des geestes naar het wezen. Hier word de ziel
niet beschouwd als werkend in haar krachten, maar als afzonderlijke zelfstandigheid, als
wezen met een zelfstandig bestaan. - Van dit wezen der ziel zagen wij hiervoor reeds, dat

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

259
Verhoudingen van de ziel tot God naar Ruusbroecs opvatting
Natuurlijke
Bovennatuurlijke
verhoudingen
Vereniging met Psychologische
God
eenheden
in God is ons zonder
opperwezenlijk onderscheid
leven,
ons
voorbeeldelijk
zielewezen;
is identiek met
God,
mens

{ geschapen
zonder middel
ziel, beschouwd (eenheid met of
naar het wezen; in God)
hangt in God.

hoogste:
schouwende
wezenseenheid; leven
eenheid des
geestes
naar het wezen;

mens

{ geschapen
ziel, beschouwd
naar haar
werkingen

drie
eigenschappen:
1. eigenschap
der
onverbeeldheid
(Vader)
2. opperste rede
(Zoon)
3. vonk der ziel
(H. Geest)

het ‘zonder middel’ met God verenigd is; vandaar dat deze eenheid ook genoemd wordt de
eenheid met God.
Deze onverdeelde wezenseenheid van de ziel bezit, als spiegel van de Drieëenheid, drie
eigenschappen: de onverbeeldheid of het vrij zijn van verstandelijke beelden; hiermee bedoelt
Ruusbroec, dat de ziel niet kent door verstandelijke beelden, maar dat God zelf onmiddellijk
zuiver geestelijke beelden van zijn natuur en eigenschappen in de ziel drukt; als in een spiegel
ziet de ziel in dat ingestorte licht God en zijn eigenschappen. De tweede eigenschap is de
opperste rede, dit in tegenstelling met het verstand zoals dat in de gewone orde werkt; deze
opperste rede, die een zuiver geestelijk licht is, kan met haar zuiver geestelijke wezenheid
kennis hebben die zuiver geestelijk is, onafhankelijk van enige lichamelijke inwerking; zij
kan ook, door een bijzondere inwerking, de onmiddellijke instorting van geestelijke beelden
van God ontvangen. De derde eigenschap is de vonk der ziel, de natuurlijke heenneiging van
de ziel naar haar oorsprong. - Deze drie eigenschappen zijn dus attributen van de eenheid
des geestes naar het wezen.
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eenheden zijn Ruusbroecs psychologisch uitgangspunt. Zij zijn natuurlijke eenheden,
waarvan de harmonische samenwerking echter door de zondeval verstoord is. Met
behulp van Gods ‘genade’ nu heeft de mens in zichzelf het geordende rijk der ziel
te herstellen en als het ware tot God te doen inkeren. Dit geschiedt in drie fasen van
bovennatuurlijk leven, die vrijwel beantwoorden aan de drie natuurlijke eenheden.
Daarvandaan drie graden of trappen in het bovennatuurlijk leven: het werkende leven,
het inwendige leven en het schouwende leven.
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Door ascese en geestelijke tucht, met inzicht en liefde, heeft hij van het werkende
leven via het inwendige op te stijgen tot het schouwende leven1. In het hoogste
stadium daarvan valt voor het gevoel het onderscheid tussen God en de ziel weg,
verenigt de ziel zich als het ware met

1

In het werkende leven streeft de mens naar volledige zedelijke zelfbeheersing, beoefening
van de deugd, voornamelijk omdat God het bevolen heeft en deze ascese dus plicht is en
voorwaarde tot de eeuwige zaligheid. Geleidelijk echter kan deze deugdbeoefening uit plicht
plaats maken voor beoefening der deugden uit liefde tot God, - de overgang naar het inwendige
leven. In dit inwendig leven werkt de ziel meer als geest volgens de middelste eenheid, maar
los van stoffelijke en zinnelijke banden. Hart en geest onthechten zich van de schepselen en
gaan op tot God in sterk besloten inwendig leven, vurig van liefde tot God. In enkelvoudigheid
van geest en gemoed brengt de mens alles onmiddellijk terug tot God; de opperste krachten
van de ziel vloeien samen in de eenheid van streving naar God. Hoog vermag de ziel te stijgen
in dit inwendige leven, hoger dan het middelste rijk van de geestelijke eenheid, en wel in het
hoogste rijk van de opperste eenheid der ziel, waar God de vereniging zonder middel niet
alleen bovennatuurlijk siert, maar ook doet gewaarworden. Met bijzondere klaarheid en als
beminnende bewijst God zijn aanwezigheid in de ziel, Hij doet haar zijn licht en zijn liefde
ervaren. Dit laatste is van beslissende betekenis: de bovennatuurlijke eenheid zonder middel,
Gods liefdeleven in de ziel, ís aanwezig in àlle mensen die leven in Gods liefde; de meesten
hebben daarvan echter geen onmiddellijke ervàring; zij weten door geloof en redenering dat
het bestaat. Aan sommigen echter geeft God een erváring van zijn liefderijke aanwezigheid
in de ziel, het begin van de echte mystieke vereniging, die tot haar innigste volmaking komt
in het hoogste, het schouwende leven. Werden in het inwendige leven de verlichting en de
liefde ingestort in de geestelijke krachten, dus door een geschapen tussenmiddel, in de
schouwing komen liefde en verlichting tot stand zonder tussenmiddel in de wezenheid der
ziel. Hier bereikt de ziel Gods wezenheid-zelf; zij gevoelt niet alleen op bovennatuurlijke
wijze Gods beeld in zich, maar schouwt ook hoe God zich met haar wezen verenigd heeft.
De ziel ervaart, hoe zij als het ware boven haar geschapenheid is opgeheven in haar
verstandelijk voorbeeld in God, zij wordt daardoor haar opperwezenlijk leven deelachtig.
De goddelijke klaarheid overvormt de ziel, het goddelijk licht straalt in de opperste rede,
tenslotte zelfs gaat de ziel uit boven alle geschapen en ongeschapen ‘wise’ van werkingen,
gaat zij over in de eenheid zonder onderscheid van het grondeloos genieten, dat het
opperwezen in zichzelf is. De ziel wordt boven haar bestaan als schepsel overvormd met een
hoger zijn, zij wordt één met God, zonder middel, zonder onderscheid ook, wijl ons
opperwezen in God niet onderscheiden is van God, en de ziel zich in de schouwing met haar
opperwezen verenigd ziet en voelt.
De hoogste fase van het inwendige leven speelt zich al af in de derde ziele-eenheid (de
wezenseenheid); de hoogste fase van het schouwende leven reikt uit bóven de derde eenheid,
doordat zij geraakt tot een niet-onderscheiden voelen van de derde ziele-eenheid (de
wezenseenheid) met het opperwezen der ziel in God, met de voorbeeldelijke oorzaak der
ziel, die ongeschapen en goddelijk is.
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haar oorsprong, het toppunt van het ghemeyn, dat is het Godmenselijk leven. (Onder
het ghemeyn leven verstaat Axters overigens iets meer, namelijk óok een uitgaan
van de vrome uit God in werken van naastenliefde; anderzijds een terugkeren in God
in smekende liefde1.
Dit schematisch samenvattend overzicht van Ruusbroecs ascetische en mystieke
leer vermag bezwaarlijk een indruk te geven van de schittering en rijkdom van de
geschriften, waarin zij is vervat. Het kan echter volstaan om enigszins de
uitzonderlijke betekenis van deze figuur te karakteriseren. Deze betekenis berust
allereerst, binnen het, kader van de wijsbegeerte en mystiek, op de grootse synthese
die Ruusbroec tot stand bracht.
Uitgangspunt daarvan is de dynamische Drieëenheidsleer, waarin, als in haar
grond, de exemplaristische grondslag van de schepping, met name van de menselijke
ziel, besloten ligt. Deze exemplaristische opvatting heeft weer tot gevolg het inkerend
karakter van zijn mystiek: de mens heeft in de diepte der ziel af te dalen om God te
vinden, en wel de Drieëne God. Door ascese en geestelijke tucht, met inzicht en
liefde, stijgt hij van het werkende leven via het inwendige op tot het schouwende
leven, in welks hoogste stadium de ziel zich als het ware verenigt met haar Oorsprong,
het toppunt van het ghemeyn, dat is het Godmenselijk leven. Deze drie grondgedachten
van Ruusbroecs leer - waarvan de eerste twee door hem uit de traditie zijn
geassimileerd, en de derde hem bijzonder eigen is - zijn door Ruusbroec tot een
hechte synthetische eenheid samengevoegd. ‘Door deze synthese groeide zijn leer
tot iets eenigs in de Westersche mystiek, iets dat ook in de Oostersche, voor zoover
deze gene beïnvloedde, zijn weerga niet heeft’2.
Behalve deze als men wil historische betekenis, heeft Ruusbroecs oeuvre
onvergankelijke waarde als getuigenis van de verheven opvatting die de auteur heeft
van de menselijke waardigheid. Men heeft niet tot de renaissance behoeven te wachten
om de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid te ontdekken.
Zo staat Ruusbroec voor ons als de meest synthetische denker die de middeleeuwen
in de Nederlandse taal aan het woord lieten komen, als de incarnatie van het
verst-reikende denken en voelen der christenheid in de lage landen bij de zee. In
Ruusbroecs werken zijn talrijke passages die volkomen passen in het didactische
kader der 14e eeuw.

1
2

Vgl. St. Axters, Hadewijch als voorloopster, 65-6.
L. Reypens in de op blz. 250 noot 2 aangehaalde studie, p. 151.
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Maar zij zijn geïnspireerd door een andere mentaliteit dan die van zijn
zedemeesterende tijdgenoten: bij Ruusbroec staat alles gekeerd naar het goddelijke
licht, is alles gericht op het hoogste leven met de Godheid; daaraan ontleent het zijn
stralende glans en gloed. De praktische levenswijsheid van Ruusbroec is middel tot
het verheven doel: de genieting van de vereniging met de Godheid.
Ruusbroec steunde op diverse voorgangers, maar steeds meer blijkt, dat hij een
sterk zelfstandig denker was onafhankelijk van de Duitse mystiek. Ongetwijfeld
heeft hij de katholieke leer zoals hij die bij voorgangers vond, grondig bestudeerd
en overwogen; hij staat onder invloed van Plotins godsdienstige wijsbegeerte, die
langs Augustinus en anderen West-Europa bereikte. Hij werd sterk beïnvloed door
Bernardus van Clairvaux en diens mystieke opvattingen1. Maar hij heeft deze
invloeden zelfstandig verwerkt, zowel verstandelijk als algemeen-psychisch:
Ruusbroec spreekt zeer klaarblijkelijk uit een rijke mystieke ervaring. De mening,
dat hij van Eckehart afhankelijk zou zijn, een mening die vooral gegrond was op de
toeschrijving aan Ruusbroec van de verhandeling Vanden XII Dogheden, blijkt geen
steek te houden (als auteur van Vanden XII Dogheden heeft Van Mierlo gewezen op
Godefridus Wevel, kanunnik van Groenendaal, die van 1377 tot 1381 de jonge
stichting van Eemstein leidde. Hij stelde de verhandeling eerst omstreeks 1380
samen2. ‘Onze Nederlandse mystiek heeft zich zelfstandig ontwikkeld, buiten de
Duitsche om’3. Ruusbroec schijnt eerst met Eckeharts werken kennis gemaakt te
hebben rond de tijd dat hij zijn XII Beghinen schreef, om dan onmiddellijk stelling
te nemen tegen enkele stellingen van de Duitse dominicaan.
In plaats van leenplichtig te zijn aan de Duitse mystiek gáf Ruusbroec haar: Tauler
- die Groenendaal bezocht - en Suso waren zijn bewonderende navolgers4. Maar ook
voor de verdere ontwikkeling van het

1
2
3
4

Zoals betoogd werd door A. Ampe S.J. op de Studiedagen te Heeswijk; zie De Maasbode,
15 april 1953.
Over Van Wevel en Eckehart, zie Maria A. Lücker, Meister Eckhart und die Devotio Moderna,
Leiden, 1950.
J. van Mierlo, Uit de uitgave van het Obituarium van Groenendaal, VMA, april 1941, 440.
Over de XII Dogheden (en Ruusbroecs verhouding tot de Duitse mystiek) J. van Mierlo, Uit
de uitgave van het Obituarium van Groenendaal, VMA, april 1941, 429-441, R. Lievens,
Wie schreef de XII Dogheden? VMA, 1960, 234 vlg.; St. Axters, Ned. Mystieken in het
buitenland, VMA, 1965, 280-2, A. Ampe, Handelingen Zuidned. Maatschappij voor Taalen Letterkunde, 1967, 5-16.
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Nederlandse geestelijk leven is zijn invloed van grote betekenis geweest: hij is een
der meest gelezen en gekopieerde middeleeuwse auteurs. Geert Groote staat met
hem in eng contact: hij bezocht hem te Groenendaal, en vertaalde zijn Brulocht in
het latijn1. Via deze Deventenaar dringt Ruusbroecs geest door in die van de Moderne
Devotie en de Imitatio. De vertaling in het Latijn door de Keulse kartuizer Surius (†
1578) bezorgde hem wereldfaam2. Met Ruusbroec staan wij voor een van de
spaarzame gevallen, dat Nederland in de wereldliteratuur doordrong.
Bij Ruusbroec leefde JAN VAN LEEUWEN, de ‘goede kok’ van Groenendael († 1378),
een eenvoudige lekebroeder, die een vrij groot aantal meer volkse geschriften van
geestelijke aard schreef; Van Leeuwen is al weer veel sterker dan Ruusbroec op de
dagelijkse praktijk gericht3. In het handschrift dat zijn werken bewaart, komt ook
voor een verhandeling van een onbekende leek, die - in tegenstelling met Van
Leeuwen en Ruusbroec - een bewonderaar van Eckehart blijkt4. De brief Ad Fratres
de Monte Dei van Willem van St. Thierry, vriend en leerling van Bernardus, werd
al vroeg in het Middelnederlands vertaald als Epistel totten bruederen vanden Berghe
Godes. Hij schijnt aanzienlijke invloed gehad te hebben op onze mystiek5. Zeer veel
gelezen en overgeschreven werd in deze landen een vertaling van een van Suso's
wer-

1

2

3

4
5

Hij begon daaraan in 1383; de biografen spreken over twee werken van Ruusbroec die Groote
vertaalde. Het tweede is dan De XII Dogheden, dat echter niet van Ruusbroec is. Vgl. A.
Ampe, Handelingen Zuidned. Maatschappij voor Taal- en Letterk., 1967, 5-16.
St. Axters, Ned. mystieken in het buitenland, VMA, 1965, die uitvoerig handelt over
Ruusbroecs bekendheid buiten ons taalgebied. Deze bekendheid begint al te groeien als
Ruusbroec zich nog pas halverwege zijn literaire loopbaan bevindt; t.a.p., 270.
Over Jan van Leeuwen zie J.W.N. Delteijk, Jan van Leeuwen en zijn tractaat: Van vijf
manieren broederliker minnen, Utrecht - Nijmegen, 1947, besproken in NiTlg, 41, 84-87
door C.C. de Bruin, Museum, jan. 1948; Van Mierlo, Dietsche War., en Belf., 1948, 304;
verder over hem de oudere studie van C.G.N. de Vooys, Twee christen democraten uit de
XIVe eeuw in Letterkundige Studieën, Groningen, 1910, 1-64, en L. Reypens, Het toppunt
der beschouwing naar J. van Leeuwen, OGE, 1935, 24-60. Een uitvoerige bloemlezing uit
Van Leeuwens werken met inleiding, waarin alle de auteur rakende vraagstukken besproken
werden, gaf St. Axters O.P., Jan van Leeuwen, Antwerpen - Amsterdam, 1943.
Over Meister Eckhart und die Devotio Moderna, zie Maria A. Lücker, Leiden, 1950.
Het in 1942 ontdekte handschrift werd uitgegeven met vertaling door J.M. Willeumier Schalij, Leiden, 1950.
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ken als Dat Orloy der ewigher Wijsheit1. Duitse invloed spreekt uit de Limburgsche
Sermoenen, een wellicht door een monnik uit St. Truiden in het begin van de
veertiende eeuw aangelegde verzameling van 48 geestelijke teksten; 31 of 32 ervan
werden uit het Duits vertaald2.
In nauw verband met de Nederlandse mystiek staat een in het Latijn geschreven
werkje van 512 hexameters Theoria metrica; als schrijver ervan meent men te kunnen
aanwijzen Arnold Buderick, die, vóór hij in Rooklooster monnik werd, geruime tijd
aan het pauselijk hof vertoefde en daar misschien het opkomende humanisme leerde
kennen, en dan een van onze vroegste humanisten geweest zou zijn3. De Theoria is
ook toegeschreven aan de bekende prior van het klooster Monnikenhuizen bij Arnhem,
de karthuizer Hendrik van Kalker (1328-1408), die in elk geval een geschiedenis
van zijn orde schreef4. In hem ziet Van Ginneken de vader van het monachale
humanisme, met zijn leer over de cursus, de clausulen in de Latijnse zinsbouw, die
ook in de Imitatio wordt toegepast5.

De Moderne Devotie (1)
Jan van Ruusbroec heeft te Groenendaal, voortbouwend op de hoofs-idealistische
mystiek van Hadewijch en andere grote voorgangers, het weids gebouw van een
eigen Nederlandse ascetisch-mystieke leer opgetrokken. Maar het ridderlijk-hoofse
element heeft bij hem plaats moeten maken voor een meer burgerlijke toon, zoals
de hartstochtelijk-bezielde expressie van Hadewijch door een meer schools
theoretische betoogtrant is vervangen. - Naarmate de tijd vordert, wijkt men, in het
verdere verloop, steeds nadrukkelijker van Hadewijch af. Zichtbaar is dit reeds in
Jan van Schoonhoven6, die, ca. 1377 te Groenendaal in het klooster getreden, er prior
en novicenmeester werd. Deze monnik, die te Parijs gestudeerd had, nam daar de
geest van het nominalisme

1
2
3
4
5
6

A.G.M. van de Wijnpersse, De Dietse vertaling van Suso's Horologium aeternae sapientiae,
Groningen, 1926 (inleidende beschouwingen met tekstuitgave).
Limburgsche Sermoenen, uitg. J.H. Kern, 1895. Over het werk J. van Mierlo, Naar aanleiding
van een dissertatie, VMA, 1934; dez. over de ouderdom van het werk, VMA, 1935, 1081-93.
Theoria metrica, uitg. Dom Huyben, Ons Geestelijk Erf, 1927, 396-428; aldaar ook over de
dichter.
Zie Dom Lindeman, Ons Geestelijk Erf, 1933, 62-88.
Jac. van Ginneken, Het monachale humanisme, Onze Taaltuin 8 (1939-40), 257-304.
Over Van Schoonhoven zie Dom Huyben, Ons Geestelijk Erf, 1932, 282-303.
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in zich op en stond vrij schuw tegenover de voor zijn gevoel al te hoogvliegende
metafysische en mystieke bespiegeling. - Nadrukkelijker nog is dit het geval bij de
meeste volgelingen van de Moderne Devotie1, die thans in de noordelijke Nederlanden
een grote rol zullen gaan spelen in het godsdienstig leven, en een belangrijke in het
letterkundig. De stoot tot de Moderne Devotie is uitgegaan van GEERT GROOTE2
(1340-1384), de zoon van een Deventers patriciër, die, na veelzijdige en niet altijd
onbedenkelijke studies aan diverse universiteiten van Europa, plotseling tot inkeer
komt, waarschijnlijk in 1374, en zich dan terugtrekt in het klooster Monnikenhuizen
bij Arnhem, waar hij van ongeveer 1376 tot 1379 verbleef; in 1379 werd hij diaken
gewijd om als boeteprediker te kunnen optreden. Als zodanig heeft hij een historische
zending vervuld in zijn onvervaarde strijd vooral tegen het in veel opzichten
jammerlijk vervallen kloosterleven; het verbreken der clausuur, het bezit van eigen
geld en goed, en het negéren van het gemeenschappelijk kloosterleven, had in
verschillende kloosters wantoestanden in het leven geroepen die luide om verbetering
schreeuwden3. Groote heeft zijn strijd in deze niet tot het einde kunnen strijden, maar
het verbod tot verdere prediking maakte géén einde aan zijn activiteit. In plaats van
op bestrijding kon deze zich nu richten op positieve opbouw; zijn vorm vond dit
streven in de religieuze gemeenschappen, die de kern van de beweging der Moderne
Devotie gingen uitmaken. Reeds in

1

2

3

Het standaardwerk over de Moderne Devotie werd geschreven door R.R. Post, The modern
Devotion. Confrontation with reformation and humanism, Brill, 1968. Een Bibliografie der
Moderne Devotie bezorgde J.M.E. Dols, Nijmegen, 1936.
Oudere werken over de beweging: J. Acquoy, Het klooster te Windesheim en zijn invloed,
Utrecht, 1875; A. Hyma, The Christian Renaissance, Michigan, Den Haag, 1924; R.R. Post,
De Moderne Devotie, Amsterdam, 1940, 21950, waarop ons betoog hoofdzakelijk gebaseerd
is. Aldaar verdere literatuur. De verhouding tussen Meister Eckhart und die Devotio Moderna
werd onderzocht door Marie A. Lücker, Leiden, 1950.
Over Geert Groote, Th. P. van Zijl, Gerard Groote, ascetic and reformer (1340-1384),
Washington, 1963; andere literatuur over Groote het zojuist genoemde boek van Post; een
geheel andere visie op deze figuur gaf Jac. van Ginneken, Geert Groote's Levensbeeld,
Amsterdam, 1942, waarvan een samenvatting in de Annalen der Kath. Wetenschapp.
Vereeniging, Den Haag, 1942, 13-40. Grootes geboortedag werd in oktober 1940 te Deventer
herdacht o.a. met enige redevoeringen van Titus Brandsma, R.R. Post en J. Lindeboom, in
één bundel uitgegeven, Deventer, 1940, onder de titel Geert Groote. Opmerkelijk is vooral
de rede van Lindeboom.
Deze degeneratieverschijnselen werden laatstelijk gewaardeerd in L.J. Rogier, Geschiedenis
van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en de 17e eeuw, Amsterdam, 1945,
14-76, 31964.
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1374 had Groote zijn huis ter beschikking gesteld van vrome vrouwen die God op
bijzondere wijze wilden dienen; hieruit is de Congregatie van de Zusters des Gemenen
Levens voortgekomen. Daarnaast ontstond, ook tijdens Grootes leven, een vereniging
van mannen met gemeenschappelijk bezit, die, zonder bindende kloostergeloften af
te leggen, tezamen leefden onder gehoorzaamheid aan een overste. Zij legden zich
toe op het houden van internaten, het afschrijven van boeken en andere activiteiten
die voor een groot deel hun invloed verklaren.
Enkele jaren na Grootes dood, in 1387, werd te Windesheim bij Zwolle het eerste
klooster van de reguliere kanunniken van Augustinus gesticht, vooral door de
bemoeiingen van Grootes naaste medewerker Floris Radewijns; - ca. 1392 volgde
op instigatie van Johannes Brinckerinck1 dat van de kanunnikessen te Diepenveen.
De Moderne Devotie nam in deze kloosters onder de Broeders en Zusters een hoge
vlucht; hun geestelijke activiteit straalde ver in de omtrek uit, tot wijd buiten de
huidige staatsgrenzen. En binnen de muren van deze gebouwen, evenals in de zielen
van de toegewijde leken in de wereld, vond de vernieuwing van het godsdienstig
leven plaats die een eigen stempel heeft gedrukt op de spiritualiteit van de vijftiende
eeuw en nog lang daarna haar invloed zou doen gelden. Het karakter dat deze
spiritualiteit zou aannemen, valt ten dele te verklaren uit de richting die Geert Groote
hieraan gegeven had. Hoewel Groote verschillende malen, en soms voor langere tijd,
op bezoek kwam bij Ruusbroec in Groenendaal, was Grootes meer op het juridische
dan op het speculatieve gerichte geest weinig geneigd Ruusbroec te volgen op zijn
hoge mystieke vlucht; hij beoogde veeleer de, op de dagelijkse levenspraktijk
toepasbare, delen uit diens leer zijn hoorders - in het latijn doorgaans - ter navolging
voor te houden2. Deze mentaliteit spreekt niet alleen uit Grootes eigen geschriften,
maar ook uit die van zijn volgelingen onder Broeders, Zusters en kloosterlingen.
Belangrijke indivi-

1

2

Brinckerinck (1359-1419) is de auteur van Collatien aan de zusters; acht zijn er bewaard.
Hij was vooral befaamd als redenaar. Vgl. W.J. Kühler, Joh. Brinckerinck en zijn klooster
te Diepenveen, Rotterdam, 1908.
K.L.M. de Beer, Studie over de Spiritualiteit van Geert Groote, 1936; J.G.J. Tiecke O. Carm.,
De Werken van Geert Groote, Utrecht - Nijmegen, 1941; Gerardi Magni Epistolae, uitg.
door W. Mulder S.J., Tielt, 1933. In hoeverre Eckehart met zijn zin voor ‘konkrete
Anweisungen zur religiösen Lebensgestaltung’ op de Moderne Devotie invloed uitoefende,
onderzocht Maria A. Lücker in Meister Eckhart und die Devotio Moderna, Leiden, 1950.
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duele verschillen vertonen deze onderling niet, vandaar dat wij een samenvattende
karakteristiek kunnen geven. De spiritualiteit van de Moderne Devotie is een
duidelijke reactie op het metafysische, speculatieve, dogmatisch-theoretische. De
Devoot is een man van de dagelijkse praktijk; hij vraagt minder naar dogmatische
of theologische verhandelingen dan naar praktische levenswijsheid: hij wil een
deugdzaam leven leiden om de eeuwige zaligheid te bereiken. Hij heeft een
nadrukkelijke voorkeur voor de gevoelvolle vroomheid van een Bernardus van
Clairvaux, die Christus als toonbeeld ter navolging had voorgehouden, terwijl ook
de franciscaanse devotie veel bijval genoot. De dominicaanse mystiek werd veeleer
geschuwd, terwijl ook met zekere behoedzaamheid de hoogste toppen van de mystieke
vereniging met de Godheid vermeden werden, al heeft Ruusbroecs leer op Hendrik
Mande en Gerlach Peters grote invloed geoefend; maar deze mystieke temperamenten
zijn, betrekkelijk, uitzonderingsfiguren onder de Devoten. Het duidelijkst houvast
meende men te hebben aan Christus, diens leven, lijden, sterven en verheerlijking.
Door zich consequent te verdiepen in Christus’ voorbeeld trachtte men een waarlijk
Godvrezend en Godgelijkend leven te leren leiden, en de historieschrijver getuigt,
dat het meest opvallende aan de spiritualiteit der Moderne Devoten de intensiteit is
waarmee zij de vroomheid beoefenden. Hun geschriften bewaren de herinnering aan
deze op praktische vroomheid gerichte devotie: de collatiën of samenspraken naar
aanleiding van een gelezen vrome tekst, van spreuken of gezegden uit religieuze
geschriften of van gedachten van eigen vinding, de talrijke biografieën van grote
devoten, en daarnaast de uitvoeriger ascetische literatuur, zij alle ademen éénzelfde
geest. Onder de broeders telt men enkele schrijvers; naast de soms onbekende auteurs
van de biografieën, o.a. de auteurs Floris Radewijns en Gerard Zerbold van Zutphen.
Meer bekendheid genieten de Windesheimers Hendrik Mande (ca. 1360-1431) en
Gerlach Peters (1378-1411); de laatste schreef een vermaard geworden Soliloquium
de libertate spiritus1 en, in het diets, een Devote epistele; beiden zijn volgelingen
van Ruusbroec en maken, als gezegd, door hun mystieke inslag een uitzondering op
de a-mystieke praktijken der Devoten. Johannes Brickerinck was een beroemd
redenaar, al leggen de tot ons gekomen collatiën slechts een gering getuigenis van
zijn welsprekendheid af.

1

Vertaald door Joh. Scutken († 1423); later door A. Bellemans, Hasselt, 1947; J.J. Mak, De
Dietse vertaling van Gerlach Peeters' Soliloquium, Utrecht, 1936, met inleiding over de
moderne devotie.
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Het meest vermaarde werk is echter dat van de auteur van de De Imitatione Christi.
Een omstreden werk, echter niet om de hoedanigheden ervan; alle eeuwen dóór heeft
het de mensheid gesticht in zijn karakter van devotieboek vol eenvoudige en tevens
diepzinnige wijsheid. In de eerste drie boeken herkent men met enige goede wil de
bekende indeling van het geestelijk leven in via purificativa, illuminativa en unitiva.
Onthechting van de zonde en de schepselen leert het eerste, de vestiging van het rijk
Gods in de mens het tweede, terwijl het derde de intiemer omgang van de ziel met
God tot onderwerp heeft. Met grote rust, ernst en waardigheid is dit alles in
welluidende taal behandeld, In een aantal handschriften is daar een vierde boek aan
toegevoegd over het Sacrament des Altaars. Niet dus om de kwaliteiten van dit
geschrift1, waarmee de Moderne Devotie in de wereldliteratuur doordrong, gaat de
strijd, maar om het auteurschap. Nadat de meesten zich eindelijk na lange strijd voor
Thomas van Kempen hadden verklaard, poneerde Van Ginneken2 de stelling, dat het
geschrift in zijn oorspronkelijke vorm van Geert Groote zou zijn; Van Ginneken
meende er Grootes in het Nederlands geschreven dagboek uit de jaren van zijn
bekering en de eerste jaren daarna in te herkennen; - Thomas van Kempen zou later
de meer kloeke, mannelijke stijl van Groote hebben omgewerkt tot het zoetere, meer
melodieuze proza dat algemeen bekend werd. Nader onderzoek echter deed C.C. de
Bruin concluderen tot een ‘aperte onaannemelijkheid’ van Van Ginnekens stellingen.
Er heeft geen dietse oertekst bestaan, de dietse teksten zijn vertalingen van het latijnse
origineel van Thomas van Kempen3.
Afgezien van de Imitatie, waarvan al vrij spoedig handschriften in het diets hebben
bestaan, schreef Thomas, die ca. 1380 te Kempen ge-

1

Over de hier besproken verhouding mystiek en moderne devoten (inclusief de Imitatie) enkele

2

boeiende bladzijden in J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen10, 236-8.
Laatstelijk J. van Ginneken in het onder noot 2 blz. 266 genoemde grote werk; verder dezelfde
in Kath. Encyclopedie (eerste druk!) i.v. Navolging van Christus. J. de Jong, Kerkgeschiedenis

3

II3, Utrecht, 1936, 423; R. Post, Moderne Devotie, 151 vlg. De controversen over de Imatio
bijeen in Mgr. Cruysberch, Thomas a Kempis en de priester, Leuven, 1953.
C.C. de Bruin, De Mnl. vertaling van De imitatione Christi (Qui sequitur) van Thomas á
Kempis, Leiden, 1954. Vóór De Bruin had R. Post al geopponeerd tegen de stellingen van
Van Ginneken, o.a. in Studia Catholica, 1941, 293. Over het werk van De Bruin zie P.C.
Boeren, TNTL 73 (1955), 210-20, waar ook gehandeld wordt over pre-Kempistische teksten.
Verder de uitvoerige studie van J. Huyben en P. Debogne, L'auteur ou les auteurs de
l'Imitation, Louvain, 1957 (Bibl. de la Revue d'histoire ecclésiastique, facs. 30), die
concluderen tot ‘l'Imitation, c'est Thomas a Kempis, unique auteur’ (383). Een daarna
verschenen werk van Dr. L.M.J. Delaisse (van de Kon. Bibl. te Brussel) Le manuscrit
autographe de Thomas á Kempis et ‘L'imitation de Jésus-Christ’. Examen archéologique et
édition diplomatique de Bruxelles 5855-61, Paris, etc., 1956, twee delen, concludeert tot
Thomas als eindredacteur.
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boren werd en later in het klooster te Windesheim trad, waar hij in 1471 stierf, nog
vele andere werken; men kent er ongeveer veertig, maar slechts één in de eigen taal,
het traktaatje Van goeden woerden te horne ende die to sprekene.
In de Moderne Devotie maakte de hoge vlucht der mystiek plaats voor een meer op
het praktisch-concrete gerichte levenswijsheid. Dit gericht zijn van de spiritualiteit
op het concrete, handtastelijke, werkelijke - nominalistische reactie tegen de
metafysische scholastiek der middeleeuwen, die uitzag naar het ideële en algemene
- is hiervóór1 geschetst als een zich afwenden van de geest der middeleeuwen, en
een aankondiging van de renaissance. Inderdaad zullen wij de autochtone renaissance
zien opbloeien in mannen als Wessel Gansfort en Rudolphus Agricola, die uit de
school van de Moderne Devotie stammen.
Naast haar religieuze en culturele betekenis had de Moderne Devotie een nationale:
zij heeft op hoogst belangrijke wijze bijgedragen tot een culturele éénmaking van
ons volk. Was tot nu toe het oosten van de lage landen veel meer op het oosten
georiënteerd dan op de overige Nederlanden, het nauwe contact van de devoten met
Groenendaal in het zuiden en hun talrijke stichtingen in alle delen des lands, met
name het westen, brachten een hechte band tot stand tussen het Saksische gebied en
het Westfrankische. Niet alleen dus, dat met de Moderne Devotie het oosten aan het
letterkundig leven gaat deelnemen, zij versterkt, door de banden met zuid en west
aan te halen, tevens de eenheid van het Nederlandse volk.
Wij zullen de Moderne Devotie nog verder (zie blz. 407, 409, 414) op onze weg
ontmoeten.

Overige geestelijke letterkunde
Na het werk van Jan van Ruusbroec en dat uit de kringen van de Moderne Devotie
dient verder allereerst nog vermeld een belangrijk oorspronkelijk geestelijk prozawerk
uit deze periode dat in westelijk

1

Zie pag. 201.
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Noord-Nederland geschreven werd. Zoals het oosten van het land met de Moderne
Devotie, zo leverde het westen, zij het iets later, zijn bijdrage aan de godsdienstige
lering in proza door de geschriften van DIRC VAN DELF. Deze dominicaan, die aan
verschillende universiteiten in het buitenland had gestudeerd, promoveerde, als enige
toentertijd in Holland, tot doctor in de theologie. Daarna werd hij hofprediker van
hertog Albrecht van Beieren, die zijn studies mede had helpen bekostigen. Tegen
1404 was zijn werk, de omvangrijke Tafel van den Kersten Ghelove1, opgedragen
aan de hertog, voltooid. Het steunt vooral op het Compendium theologicae veritatis
van zijn ordegenoot Ripelin, maar Van Delf gebruikte ook vele andere bronnen als
Thomas van Aquino en de Duitse theologen en mystici. Hij volgt in hoofdzaak de
structuur van Thomas van Aquino, de gebruikelijke scholastieke methode trouwens,
alsook diens betoogtrant. Maar voortdurend houdt hij in het oog, dat hij in de eerste
plaats ‘wairlike luden (wereldlijke lieden, leken) leren ende tot ontsich der Kersten
Ghelove ende reverencie der Kercken brenghen’ wil. Hij volstaat dan ook niet met
een strak schema, maar streeft ernaar duidelijk de katholieke leer uiteen te zetten in
een breed betoog. Weliswaar heeft de magister ervoor gezorgd, dat hij ‘die ijdel
boecken der poeteryen niet en soecke(n), mer die fonteyne der theologyen’2, van de
andere kant gebruikt hij allerlei ‘historiën ende geschichte’ uit religieuze én wereldse,
ook heidense, bronnen om zijn betoog te ondersteunen en af te wisselen. Lyrisch van
aard is Dirc van Delf niet geweest; het duidelijkst blijkt dit, waar hij de mystieke
sfeer nadert, die zovele groten vóór hem (Hadewijch, Ruusbroec) tot verrukking
bracht; Van Delf handhaaft immer zijn zelfbezit, en zet in heldere, rustige betoogtrant
uiteen wat de minnende ziel te doorleven heeft. Hij geeft geen uiting aan persoonlijke,
individuele beleving: ‘Voor hem heeft de onverminkte leer steeds meer beteekenis
dan de toedracht van elke afzonderlijke beleving’3. - Van Delf schreef een kloek,
stevig proza, het proza van een rasschrijver, die met zijn arbeid een gewichtige
bijdrage geleverd heeft tot de schepping van een zuiver Dietse wijsgerige en
theologische taal. Hij is in het noorden dan ook de

1
2
3

Meester Dirc van Delf O.P., Tafel van den Kersten Ghelove, uitg. L.M. Fr. Daniëls O.P., 4
banden, - Tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf - Antwerpen - Nijmegen - Utrecht, 1937-1939.
Somerstuc, hoofdst. 20, 96-97.
St. Axters O.P., De geestelijke physionomie van Meester Dirc van Delf, Roeping, juni 1940,
583-596.
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eerste grote schrijver, wiens werk veel, tot zelfs in de Duitse landen, gelezen werd.
Vrij veel werd in deze periode ook vertááld: een Lucidarius in proza naar een
Duitse bron, een soort catechismus met encyclopedische strekking1, een Sidrac van
1323, die allerlei godsdienstige en natuurkundige vraagstukken behandelt2, een
prozavertaling van het Vagevuur van St. Patricius en Tondalus' Visioen, de psalmen,
geschriften over het leven, speciaal het lijden van Jezus3, geschiedenissen van
verschillende orden en hun grote figuren, terwijl in de veertiende eeuw de hele H.
Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, in de volkstaal werd overgezet4.
Merkwaardig vooral is de werkzaamheid van de door J. van Mierlo nader
geïdentificeerde VRANKE CALLAERT5. Het is nu waarschijnlijk, dat de Mechelse
Vranke Callaert, die van ca. 1310 tot ca. 1390 geleefd heeft, een leek was, die op
verzoek van leken voor leken allereerst, maar natuurlijk ook ten dienste van
geestelijken, talrijke godsdienstige geschriften in het Nederlands heeft overgezet.
Hij is begonnen, misschien al in 1338, met de vertaling van de beroemde Legenda
Aurea; hij noemde deze vertaling Passionael; daarna ging hij ertoe over, ca. 1360,
niet meer of minder dan de hele Bijbel, zowel de geschiedkundige delen als de
Evangeliën, Handelingen der Apostelen, Brieven en Apokalyps in het Nederlands
over te zetten, een levenswerk, waarmee hij zich tot kort voor zijn dood heeft
beziggehouden6. Daartussendoor bewerkte hij nog een aantal andere, ascetische en
godsdienstige, geschriften van kerkelijke schrijvers; o.a. van Bernardus van Clairvaux,
wiens Sermones hij vertaalde; als laatste zette hij waarschijnlijk Gregorius' Dialogus
over in het Nederlands. Deze werkzaamheid van Callaert is vooral daarom
merkwaardig, omdat zij door een leek tot stand is gebracht, allereerst met de bedoeling
deze geschriften, met name de Bijbel, ook voor leken toegankelijk te maken.

1
2
3
4
5
6

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II 155.
J.F.J. van Tol, Het Boek van Sidrac in de Nederlanden, Amsterdam, 1936.
Onder andere het beroemde Vita Christi van Ludolph van Saxen (1377).
Bibliografie over al deze vertalingen, bewerkingen en legenden bij J. van Mierlo, Bekn.
Gesch.6, 167.
VMA, april 1941, 441-458.
Over de bijbel in de middeleeuwen raadplege men o.a. C.H. Ebbinge Wubbe, Over
Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament, 1903, en C.C. de Bruin,
Middelnederlandsche vertalingen van het Nieuwe Testament, 1935; verder W. Asselbergs,
De bijbel in de late Middeleeuwen, in Nijmeegse Colleges, Zwolle, 1967, 92-112.
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Ook werden in deze tijd nog andere geschriften van stichtelijke aard in het Nederlands
vertaald of bewerkt, o.a. levens van heiligen, zoals het verzamelwerk Vitae Patrum,
later als Vaderboec uitgegeven, de bekende Dialogus miraculorum van Caesarius
van Heisterbach, al schijnt de vertaling ervan in de middeleeuwen niet zeer verbreid
te zijn geweest, en vele afzonderlijke levens van heiligen.
Deze verhalen nu hebben, - naast stoffen die berusten op oudgermaanse en oosterse
verhalen en folklore-gegevens, op ontlening aan de werkelijkheid of schepping der
fantasie -, het aanzijn geschonken aan de rijke legenden- en exempelen-literatuur
der middeleeuwen. Het grootste deel van deze legenden en exempelen is van
godsdienstige aard, en werd aanvankelijk vooral gebruikt ter verduidelijking van in
predikatie of onderricht uiteengezette leer; vandaar de praktisch-zedelijke strekking
ervan: ‘zulke legenden moesten de lezers of hoorders opwekken tot biechten, met
devotie mêezingen in de kerk, zijne getijden met innigheid lezen, geen ijdele
gesprekken voeren, genoegen nemen met sobere spijs, het hoofd buigen bij het gloria
patri, niet in onbetamelijke houding liggen slapen en tal van andere plichten’1. Naast
deze godsdienstig-zedelijke exempelen staan er van meer werelds karakter, grotendeels
ontleend aan schrijvers uit de klassieke oudheid als Cicero, Seneca en Valerius
Maximus, die niet aan de vrome gelovigen als zodanig werden voorgehouden, maar
adellijke en rijke burgers meer tot aangenaam tijdverdrijf dan tot lering strekten,
zodat zij, in hun karakter van novellen, naderen tot het genre der sproken en boerden,
waarvan men een gedeelte exempelen-op-rijm zou kunnen noemen. - De godsdienstige
legenden en exempelen hebben zich lang, feitelijk tot de dag van vandaag,
gehandhaafd; zij konden dat doen op grond van de praktische zedeles die te trekken
viel of vaak uitdrukkelijk geformuleerd werd, zij deden het vooral als bekoorlijke
vertellingen. Men moet deze legenden en exempelen2 uiteraard niet gaan lezen met
de zin voor kritiek en realisme, die het deel is van de moderne mens. Het is waar,
dat meer dan eens de grens van het aanvaardbare overschreden werd, dat sommige
exempelen ons hinderen, zoals zij ook onze middeleeuwse

1
2

G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 388.
Uitg. C.G.N. de Vooys, Middelned. Legenden en Exempelen, Leiden, 1900, Groningen,
2

1926; dez., Middelned. Maria-legenden, 2 delen, Leiden, 1903-1904; dez. Middeln.
Stichtelijke Exempelen, in Zwolse Drukken en Herdrukken, Zwolle, 1953.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

274
voorvaderen hebben gehinderd. Maar vele ervan bezitten een blijvende waarde als
uitingen van eenvoudig, hartelijk geloof, van diepe, bewogen menselijkheid, van
warm meevoelen met de mens die langs zovele wegen doleren kan, maar tenslotte
toch nog weer in het Huis des Vaders belandt. Hun zuiverheid, de adel van gemoed
en geloof die deze vertellingen, vooral de Marialegenden, doorstraalt, maakt hen tot
bescheiden maar waarachtige scheppingen van taalkunst. Ongekunsteld,
eenvoudigweg, maar zuiver verteld in weinig gecompliceerd proza, behoorden zij
tot het onvervreemdbaar erfgoed van het katholieke volk. - Een eerste verzameling
van dergelijke legenden en exempelen werd in onze taal aangelegd vóor 1428, terwijl
het oudst bewaarde handschrift dateert van 1448; de uitvoerigste verzameling van
legenden is die van het handschrift Katwijk van 1479 (uitgegeven door De Vooys;
het handschrift-zelf is in 1945 bij het bombardement op 's-Gravenhage verloren
gegaan); een eerste druk verscheen omstreeks 1477: dat Boeck van Onser Liever
Vrouwen Miraculen. Maar reeds eeuwen vóór zij hun definitieve gestalte kregen,
zijn deze verhalen van mond tot mond voortverteld.
Rest ons nog te spreken over de geestelijke letterkunde van de veertiende eeuw in
versvorm, die echter nergens het peil van de voorgaande periode bereikt. De
hagiografische literatuur is vertegenwoordigd door een Leven van Sinte Amand (1336)
van zekere Gillis de Wevel1, en een Leven van Sinte Lutgart door Broeder Gheeraert2,
van veel geringer waarde overigens dan dat van Willem van Afflighem; dezelfde
Gheeraert, een Limburgs minderbroeder, vertaalde uit het latijn, met een grote
voorkeur voor het wonderlijke en wonderbaarlijke, het Leven van Sinte Kerstine3.
Het lijden van Christus vond opnieuw behandeling o.a. in Van Ons Heren Passie4,
dat mogelijk nog tot dit tijdvak behoort; de Amsterdammer die het schreef behandelt,
in vrij nuchtere trant, zijn onderwerp, merkwaardig genoeg in de jambemaat evenals
het oudere Leven van Lutgart; de maat klinkt hier echter sterker door, terwijl het
ritme zwak is. De auteur oefent kritiek op andere beschrijvingen van

1
2
3
4

Leven van St. Amand, uitg. Ph. Blommaert, in VI. Bibliophielen no. 4, 1843.
Leven van Sinte Lutgart, uitg. J.H. Bormans, Gent, 1857.
Leven van Sinte Kerstine, uitg. J.H. Bormans, Gent, 1850; fragmenten bij J. van Mierlo,
Geest. epiek der Middeleeuwen, Amsterdam, 1939, 169-182.
Van Ons Heren Passie, uitg. J. Verdam in TNTL, 1906, deel 25, 190-236; fragmenten bij J.
van Mierlo, Geest. epiek der Middeleeuwen, 44-52.
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Jezus' lijden, waarschijnlijk op Vanden Levene Ons Heren, omdat zij, terwille van
het rijm, zaken toevoegden aan het oorspronkelijke evangelieverhaal, die daarin niet
vermeld stonden; hij zal zich, naar hij verzekert, daartoe niet laten verleiden. Hij liet
zich inderdaad tot weinig verleiden, deze vrij nuchtere Amsterdammer. Van meer
fantasie getuigt het niet-hagiografische Van den Vaghevier dat sente Patricius
vertoghet was1: de beschrijving van de tocht naar het vagevuur, een van ouds zeer
geliefde stof, die vooral bewerkt werd met stichtelijke bedoelingen. De begin
veertiende-eeuwse auteur is echter, te oordelen naar de paar honderd versregels die
bewaard bleven, niet bepaald een andere Dante: zijn poëtische capaciteiten waren
vrij gering.
Een levendig dispuut voor Gods rechterstoel leverden Maskaroen met Waarheid
en Gerechtigheid enerzijds, en Maria, Barmhartigheid en Vrede anderzijds in
Maskaroen2, een gedicht van eind veertiende eeuw. Reeds Maerlant kende, in zijn
Merlijn, dit soort satanprocessen, en de auteur van Mariken van Nieumeghen zal er
later een voortreffelijk gebruik van maken in zijn toneelstuk.

Lyriek
In onze uiteenzetting over de bloeiperiode van onze middeleeuwse letterkunde dertiende eeuw - kwamen o.a. ter sprake de belangrijke hoofse minnelyriek van
Hendrik van Veldeke van ongeveer 1170, de aan Jan I van Brabant toegeschreven
liedjes met betrekking tot de zg. ‘niedere Minne’ van ongeveer 1270, de zg. Lundse
liederen en, vooral de geestelijke minnelyriek van Hadewijch. Daarnaast is méér
gezongen en gedicht: talrijke getuigenissen wijzen op het bestaan van vrij wat hoofse
minnelyriek in het midden der dertiende eeuw, werk van edelen voor edelen, maar
ook van geestelijken. Zonder twijfel heeft in deze tijd ook geestelijke lyriek bestaan3.
Misschien nog uit de dertiende eeuw dagtekent het lied:

1
2

3

Patricius' Vagevuur, uitg. R. Verdeyen en J. Endepols, Tondalus' Visioen en Patricius'
Vagevuur, Gent, 1914, 1917.
Maskaroen, uitg. F.A. Snellaert, Ned. Gedichten uit de 14e eeuw, Brussel, 1869, 493-538.
Vgl. over Het Proces in de hemel als strijdgedicht, J.J. Mak, TNTL, 1948, 241 vlg., herdrukt
in Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957, 7-27.
De beste bloemlezing uit de middeleeuwse lyriek is die van Th. E.C. Keuchenius en D.C.
Tinbergen, Nederlandsche lyriek vanaf de 13e eeuw tot 1880, Leiden, 1920, deel I. Als eerste
deel van een vierdelige bloemlezing in de Klassieke Galerij verscheen van de hand van R.
Antonissen de belangrijke verzameling: Van het oude heidense lied tot het geestelijk lied der
devotio moderna, Antwerpen - Amsterdam, 1947. Voor de mystieke en geestelijke lyriek
der middeleeuwen zie ook de bloemlezing van R. Gaspar en R. Roemans, Onze Middeleeuwse
letteren I, Brugge, 1955. Een ‘bloemlezing van Middelnederlandse lyriek' Van tweeëerlei
minne, bezorgde Jop. Pollmann in de Klassieken uit de Ned. Letterkunde, Zwolle, 1962.
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Nu zijt wellecome, Heere Christ,
Want ghy onser alder Heere bist.

Krijgsliederen, liederen over strijd en gevechten, dartele, zéer dartele liederen, al of
niet begeleid door muziek en dans hebben naast de kunstlyriek het eigenlijk lied
gevormd, maar niets is ons daarvan overgeleverd; uit documenten die over deze
liederen handelen, is ons echter hun bestaan bekend.
In de veertiende eeuw is de oogst veel overvloediger, geenszins verwonderlijk,
als men bedenkt, dat in deze tijd de liefde voor het lied zich sterker ontwikkelt:
preludium op het hoogfeest van het lied in de vijftiende eeuw. Varende zangers
trekken het land door, menestrelen werken in vaste dienst van een edelman;
eenvoudigen uit het volk, begenadigd door de muze, zingen uit de overvloed des
harten.
Allereerst zijn in deze tijd geestelijke liederen1 gedicht en gezongen, al is het vaak
moeilijk iets met zekerheid te dateren. Veertiende-eeuws, zo niet ouder, is toch wel
het Kerstlied2 In dulce jubilo singhet ende weset vro, dat met zijn half Latijnse, half
Nederlandse tekst wijst op de samenhang met de Latijnse hymnen-literatuur.
Verschillende hymnen en antifonen werden vertaald en bewerkt. Tot deze groep kan
men ook rekenen bedevaartsliederen als dat ter ere van Sante Geertruut.
Een rijke oogst bezitten wij aan minnelyriek3; het beroemde Gruuthuse-handschrift
bevat een 150 liederen. In deze bundel staan heel wat beroemde gedichten als Sceiden,
onverwinlic leit, en het rankwiekende leeuwerikslied Aloeëtte, voghel clein; daarin
staat ook het vermaarde afscheidslied, de klacht van de gheselle bij de dood van zijn
vriend

1
2

3

Over het geestelijk lied het standaardwerk van J.A.N. Knuttel, Het Geestelijk lied in de
Nederlanden vóór de Kerkhervorming, Rotterdam, 1906.
J.J. Mak, Middeleeuwse Kerstliederen, Utrecht, 1948, de standaarduitgave van alle
middeleeuwse Kerstliederen uit handschriften, liedboeken, en door mondelinge overlevering
bewaard; vgl. ook diens Middeleeuwse Kerstvoorstellingen, Utrecht, 1948.
Voor de wereldlijke lyriek G. Kalff, Het lied in de Middeleeuwen, Leiden, 1884 en D. Bax,
Het wereldlijk lied, in Gesch. Lett. Ned. III, 242-75. Verder A. v. Duinkerken, Dichters der
Middeleeuwen, Bilthoven, 1936.
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Egidius waer bestu bleven?, dat binnen het bestek van negentien regels op een
wonderlijk suggestieve en zangerige wijze de vriendschap en het leven hier op aarde
met zijn pijn en zijn vreugden stelt naast en tegenover het leven in de hemel, die
klaarder is dan der zonnen schijn. Op dezelfde Egidius schreef - waarschijnlijk
dezelfde dichter - een andere elegie: O cranc onseker broosch engien, dat in
schoonheid weinig voor het voorgaande onderdoet: dezelfde muzikale toon, hetzelfde
aanvaarden van het onzekere ‘avontuur’ (lot), hetzelfde smeken om de voorbede van
de gestorvene:
Dat ons God neme in sijn behoet,
Ende dat hier elc also labuere
Eer therte scuere,
Dat wij ontgaen der hellen gloet.

Een zeer merkwaardig gedicht uit deze bundel is een wel zeer modern klinkende
klacht, gericht tot de gedachten die de dichter folteren Dune laets mi rustn, dach no
nacht; heftig p oogt de dichter de beelden die voor zijn geest opdoemen, te verdrijven:
Vaer wech, ghepeins, God gheve dir leit,
Dattu ye quaems in mijn ghedacht...

Men leest er een Kerelslied: ‘Wi willen van den kerels zinghen’.
K. Heeroma acht, nadat al eerder door Nelly Geerts1 op Moritoen gewezen was,
het hele liedboek van Gruuthuse het werk van Jan Moritoen (ca. 1355 geboren te
Brugge, ca. 1420 daar gestorven). Moritoen was een aanzienlijk burger, die op latere
leeftijd (1413, 1414 en 1416) schepen en raad van Brugge is geweest. Het liedboek
is naar de mening van Heeroma het bezit geweest van een kring die als een voorvorm
van een rederijkerskamer kan gelden. Heeroma acht Moritoen een merkwaardig
complete en ‘moderne’ dichtergestalte, die tot de grootste auteurs van zijn eeuw
behoort2.

1
2

Nelly Geerts, Altflämische Lieder der Handschrift Rhetorijcke ende Ghebeden-bouck van
Mher Loys van den Gruythuyse, Halle, 1909.
Liederen en Gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, uitg. door K. Heeroma met medewerking
van C.W.H. Lindenburg, deel I, Leiden, 1966. Over deze uitgave Lieftinck, TNTL 83 (1967),
27-51; B.H. Erné, Levende Talen, april 1967, 270-3; B. Overmaat, NiTlg 1967, 148-55. De
meeste beoordelaars stellen zich nogal gereserveerd op tegenover de stellingen van Heeroma.
Zo ook W.P. Gerritsen, Kritische kanttekeningen bij de inleiding tot Heeroma's editie van
het Gruuthuse-handschrift, NiTlg 62 (1969), meinummer. Op de beoordeling door Lieftinck
antwoordde Heeroma, TNTL 83 (1967), 161-86, op die van Gerritsen TNTL 85 (1969), 249-85.
- Vgl. verder K. Heeroma, Het leven van een tekst (n.a.v. Aloeëtte) in VMA, 1967, 145-63;
dez., Raden naar een bedoeling: Jan Moritoens eerste allegorie, TNTL 85 (1969), 1-31 (nog
niet in mijn tekst verwerkt); dez., Wi willen van den kerels zinghen, Maatstaf 1969, 736-61,
en K. Deleu, Het achtste Gruuthuuse-gedicht, SpdL (1961), 241-99.
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Behalve deze rijke oogst uit het Gruuthuse-handschrift werd nog overgeleverd een
aantal minneliederen in een Brabants-Limburgs gekleurde taal, maar de tekst hiervan
is tamelijk gebrekkig tot ons gekomen.
Behalve deze geestelijke liederen en minnelyriek is nog meer uit de veertiende eeuw
tot ons gekomen, nl. een klein aantal historische liederen. Het belangrijkste is wel
het bekende lied over de moord op Floris de Vijfde. Terwijl de geschiedenis spreekt
van een conflict tussen der keerlen God en de adel die zich zijn rechten meent te zien
ontglippen, stelt de dichter het voor, alsof de aanslag op Floris zijn oorzaak vond in
gekrenkte huwelijkseer: Floris zou Van Velzens vrouw verkracht hebben, nadat hij
Van Velzen zonder resultaat zijn eigen bijzit had trachten op te dringen1. Het
algemeen-menselijk motief van de huwelijkseer kwam de dichter klaarblijkelijk
aantrekkelijker voor dan het belang van een bepaalde stand: de adel met zijn trots
en privileges. - Ook in het Gruuthuse-hs. is een soortgelijk lied bewaard, terwijl daar
tevens een spotliedje mogelijk de herinnering handhaaft aan de strijd van Clauwaerts
tegen Leliaerts, dat ons weer doet denken aan de algemene strijd van de heren tegen
de ‘kerels’, waarvan het befaamde Kerelslied met zijn hooghartige minachting van
de levenswijze der kerels getuigenis aflegt. Dezelfde mentaliteit spreekt uit een
gedicht, dat weliswaar geen lied is, maar geheel uit deze sfeer stamt, en daarom hier
even ter sprake gebracht wordt, het technisch knappe Vanden Kaerlen2: als leeuwen
in de spelonk, zo groeten de kerels als zij dronken zijn; zij vreten look met
koolstronken, zo veel, dat ze doordringend stinken; onbeschaamd eten zij, tot zij de
buikriem moeten losgespen; dat zij niet stikken moet ieder verwonderen die ziet hoe
begeerlijk zij het eten naar binnen slokken. Eieren klopt de kerel met zijn handen
door de melk-

1
2

Over deze materie H.S. Lucas, The problem of the poems concerning the murder of Count
Floris V of Holland, in Speculum 32 (1957).
Vanden Kaerlen, uitg. E. Verwijs, in: Van Vrouwen ende van Minne, Groningen, 1871, 69-77.
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pap, hij eet tot zijn gezicht scharlaken wordt; dan zweert hij ‘wonde, passie, dood’
en ranselt af al wat hem in de buurt komt. Zweren, vloeken, schelden, opscheppen,
onzin uitslaan, tot zijn vrouw schreit, zijn dienstmaagd huilt en al de bezoekers van
angst wegschuilen. En dán weer eten: met zijn handen grijpt hij het vlees en spek,
dat het vet hem langs de vingers druipt; geen heer, hoe hoog van staat, is voor hem
veilig: ‘slaat den heren, slaat!’ is zijn leus. - De heer die dit gedicht schreef, kende
de kerels uit ervaring: hij stelt het voor, alsof hij door hen gevangen is genomen;
maar zijn wraak is zoet: op zeldzaam drastische manier is de kerel in dit gedicht
gehoond en aan de minachting van de lezers prijsgegeven. Het is ook technisch een
knap stuk werk: wij bezitten vijftien strofen van 16 regels; de eerste twaalf regels
van elke strofe eindigen op hetzelfde slepende rijm, de resterende vier hebben één
andere, staande rijmklank.
De politieke liederen uit deze tijd zijn literair vrij onbetekenend; de bekendste zijn
de uitvoerige Jammerliche Clage bij de dood van Willem IV van Holland in 1345,
en de twee claghen van Jan Knibbe uit Brussel: een bij de dood van hertog Wenselijn
van Brabant in 1383, een bij de dood van graaf Lodewijk van Male van Vlaanderen
in 1384, beide allegorieën. - Verwantschap met deze gedichten tonen de wapendichten,
gedichten op het wapen van een heer, door de menestrelen die nu ‘hirauden’, herauten
of wapendichters heten. Vermaard is het trots hooghartige Van den Ever, waarin Jan
III van Brabant optreedt als de Ever, die bedreigd wordt door zijn vijanden. Maar
hij vreest ze niet:
Ic ben die hertoghe van Brabant
Bi den Ever ben ic ghenant.

Dit gedicht is van de, niet verder geïdentificeerde, heraut Gelre, die nog dertien
andere liederen op dertien ridders schreef1.
Van bijzondere betekenis is de volgende groep gedichten, die Kalff tot de veertiende
eeuw terugbracht, de echt volkse balladen2 (romances),

1
2

Belgisch Museum I, 287.
W.I. Entwistle, European Balladry, Oxford, 1939; G.H. Gerould, The Ballad of Tradition,
Oxford, 1932; Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien, Teil 1-3 (5 Bde), Hrsg. v. John
Meier, Berlin, etc., 1935-1939, (belangrijke gegevens over Mnl. balladen); Het oude
Nederlandsche lied. Wereldlijke en geestelijke liederen uit vroeger tijd, verz. en toegel. door
Fl. van Duyse, 's-Gravenhage etc., 1903-1908, 3 dln. + registers (dl. I en II: Het wereldlijk
lied, dl. III: Het geestelijk lied).
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ridderromances voor wat de belangrijkste aangaat. Wat latere tijden - tenzij, misschien,
de onze - niet meer gelukte, bleek de middeleeuwer mogelijk: de echte romance
(ballade) te scheppen met zijn sprekende motieven, snelle voortgang, springende
voordracht en treffend slot. Hun stof ontlenen deze gedichten voor een deel aan
sprookjes of sagen, die veelal gemeengoed waren van geheel de Westeuropese cultuur;
voor een ander deel zijn er herinneringen aan de oude Duitse heldensage in bewaard
gebleven; een derde, zeer belangrijke bron was het ridderwezen. De dichters van
onze balladen bezaten het genie van de juiste vinding der voor de romance gëeigende
sprekende motieven: de koningsdochter die haar leven waagt om het land te bevrijden
van de boze moordenaar, en al zingend en klingend door het woud rijdt naar het
galgenveld waar de lijken van zijn slachtoffers hangen; maar zij rijdt ook terug, thans
met het hoofd van de gedode vijand in haar voorschoot, rood van bloed; - het kind
van twaalf jaar dat door de wrede burchtheer wegens een onschuldig vergrijp
veroordeeld wordt, en dan, de treden van de galg beklimmend, telkens omkijkt om
te zien of nog geen hulp komt opdagen; - de twee koningskinderen die elkaar zozeer
liefhebben, dat het meisje met het lijk van de jonge koningszoon in het water van de
zee springt; - het adellijke meisje, dat neerknielt bij het lijk van haar geliefde onder
de groene linde, en met haar sneeuwwitte armen het lichaam begraaft, als geen der
heren van het kasteel bereid is de schuldige verslagene te begraven1; Danielken, die
met Venus in de Venusberg leeft, naar Rome trekt om vergiffenis, en daar een dorre
rozenstok ontvangt met de mededeling, dat zijn zonden hem vergeven zullen zijn,
als de stok bloemen zal dragen. En zo meer. - Deze sprekende motieven, die
gelegenheid gaven de eenvoudige idee klaar en duidelijk uit te spreken, werden
doorgaans op voortreffelijke wijze behandeld; over de tussenliggende, niet ter zake
doende, bijkomstigheden wordt heengesprongen (de zg. springende voordracht),
alleen de hoofdmomenten zijn markant uitgebeeld, in hoge mate suggestief, zonder
valse romantiek sterk op het gevoel inwerkend. Hoe voortreffelijk wisten de dichters
van Van den ouden Hildebrant, Van Mi Adel en Hir Alewijn, Van Heer Halewijn2,
Van Heer Danielken, Van den

1
2

J. Spoelstra, Sporen van Oudgermaanse rechtszeden in ‘Het Daghet in den Oosten’, NiTlg
39 (1946), 83-84.
Over het lied van Heer Halewijn J. de Vries, Methodiek en praktijk van het onderzoek der
volksoverleveringen (Het lied van Halewijn), Ned. tijdschr. v. volkskunde 27 (1922), 12-25
en 67-75; J. de Vries, Het lied van Halewijn. (Over het goed gebruik van wetenschappelijke
methoden), Ned. tijdschr. v. volkskunde 28 (1923), 3-7; M. Ramondt, Heer Halewijn en
Blauwbaard, Miscellanea J. Gessler, 's-Gravenhage, 1948, 2 dln., dl. II, 1030-1043. Vgl.
ook E. Smedes, De Keltische achtergrond van het lied van Heer Halewijn, De Gids, augustus
1946, 70-94; J.J. Mak, Heer Halewijn en de goddelijke bedrieger, Nl. Theol. Ts., 1949, 278
vlg.; R. Gaspar, Het Halewijnslied, Levende Talen, okt. 1958, 446-59; H.O. Nygard, The
ballad of Heer Halewijn. Its forms and variations in Western Europe, Helsinki, 1958.
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Jager uit Grieken, Van twee Conincskinderen, Van 't kind van twalef jaren, Het
daghet in den Oosten, Ic stont op hoghen bergen, en het merkwaardige halfgeestelijk,
half wereldlijk Van Sinte Geertrudes Minne1, om slechts enkele van de belangrijkste
te noemen, door beelding van enkele trekken, handelingen of gebaren, door een snelle
dialoog het innerlijk doorleven te openbaren in zijn lieflijkheid, tragiek, ontgoocheling.
De oorsprong van deze gedichten is moeilijk geheel op te helderen; over de datering
bestaat nogal verschil van mening2. Maar de bewondering voor de geheel eigen
schoonheid van deze liederen blijft bestaan.
Wij behandelden liederen van uiteenlopende aard; het is mogelijk een scheiding aan
te brengen tussen lyrische volkskunst aan de ene kant (en dan b.v. de laatst behandelde
groep daartoe te brengen) en kunstlyriek aan de andere (de minnelyriek uit het
handschrift-Gruuthuse, de geestelijke lyriek e.d.). Wij lieten een strenge
onderscheiding in dit opzicht achterwege; tenslotte is de afstand tussen beide groepen
in deze tijd niet zo groot, en prevaleert boven dat onderscheid de vraag naar het
karakter van deze lyriek, te weten de vraag of wij al dan niet met (gezongen) liederen
te doen gehad hebben. In dit, overigens hoogst gewichtige, vraagstuk ons hier
verdiepen is echter niet mogelijk.
Als algemene karakteristiek van de lyriek uit deze tijd kan gelden dat het
conventionele geleidelijk aan doorbroken wordt ten bate van meer oorspronkelijke
expressie van eigen beleven. Ook in de vorm demonstreert zich dit: naast de
traditionele en vaak gekunstelde vormen treden vrijere, eenvoudiger structuren op.

1

2

Over een Sinte-Geertruden-Minne uitvoerig J. van Mierlo, VMA, april 1942, 237-275, die
de oorspronkelijk Brabantse oorsprong van dit gedicht veronderstelt; dez. Sprokkelingen I,
1948.
Latere kenners van ons middeleeuws lied dan Kalff dateren sommige gedichten jonger; zie
hierover, alsook over de verhouding Nederlands - Duits, D. Bax, Het wereldlijk lied, in
Gesch. Lett. Ned. III, 242-275.
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Deze periode bracht ook geestelijke, stichtelijke en didactische lyriek, waaronder
navolging uit de school van Hadewijch. Deze werd overigens niet geschreven met
de bedoeling gezongen te worden. Er zijn wel enkele fraaie gedichten onder, maar
de beschikbare ruimte verbiedt ons er dieper op in te gaan1.
De auteurs van de overgrote meerderheid van deze liederen en gedichten zijn ons
niet bekend; enkele namen, sommige met een bijna legendarische klank, werden
overgeleverd. Genoemd werden reeds Gelre en Jan Knibbe.
Lodewijk van Vaelbeke wordt in het begin van de veertiende eeuw vermeld als
de beste dichter van stampien; soms wordt hem Van den Eenhoorn toegeschreven.
Ein Jammerliche Clage op Willem VI van Holland (1345) is geschreven door een
zekere Vrudengher.
Bekend is ook de naam van Jonkheer Jan van Hulst, die met ghesellen vanden
spele in dienst van de stad Brugge en de gravin was, en in 1428 de oudste
rederijkerskamer van Brugge, het Genootschap van de Heilige Geest stichtte. Of
deze Jonker Jan van Hulst dezelfde is als de dichter Jan van Hulst, auteur van een
tweetal gebeden en één gedicht uit het Gruuthuse-handschrift, is nog onzeker; het
werd vroeger door sommigen aangenomen, maar door Heeroma in twijfel getrokken.

Toneel
1
De oorsprong van een belangrijk deel van het middeleeuwse drama ligt in de Kerk2.
Het oude Romeinse toneel was, na gezonken te zijn

1

2

Voor dit onderdeel J. te Winkel, Ontw. II2, 244-260, G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. I, 489-498,
en J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 87-91; J. Pollmann, Ons eigen Volkslied, Nijmegen,
1935. Zie ook de in de vorige noot genoemde studie van D. Bax.
Gustave Cohen, Le théâtre en France au Moyen-Age, I, Le Théâtre religieux, Paris, 1928;
Karl Young, The drama of the Medieval Church, 2 delen, 1933; H.H. Borcherdt, Das
europäische Theater im Mittelalter und in der Renaissance, Leipzig, 1934. Een up to date
overzicht van The medieval French drama met inbegrip van waardering der esthetische
kwaliteiten schreef Grace Frank, Oxford, 31967. J. Frappier, Le théâtre profane en France
au Moyen Age, Paris, 1961 (Les cours de la Sorbonne). Beknopter P. Thiry, Le théâtre
français au moyen-âge, Bruxelles, 1944, H. Craig behandelde het English religious drama
of the Middle Ages, 1955. Over Het decoratief en de opvoering van het Mnl. drama, zie
H.J.E. Endepols in het aldus genoemde werk, Amsterdam, 1903 (prfschr. Leiden). Belangrijk
is nog altijd E.K. Chambers, The mediaeval Stage, Oxford, 1903, twee delen.
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tot het peil van zedeloze voorstellingen, door de katholieke kerk zo krachtig mogelijk
bestreden en praktisch na de zesde eeuw uit West-Europa verdreven. Vijf eeuwen
lang bestond er daarna geen levende toneeltraditie van enige betekenis meer in deze
streken1, totdat uit de kerkelijke liturgie een nieuw drama ontstond. Het
ontwikkelingsproces verliep ongeveer als volgt. In de negende eeuw voegde men,
om muzikale redenen2, aan officiële gregoriaanse misgezangen eigengemaakte
melodieën en teksten toe, de zogenaamde tropen of prosae. Uiteraard stonden deze
teksten in verband met, en sloten zij aan bij de officiële, stereotype Latijnse tekst;
zij werden gezongen en, wat voor het ontstaan van het toneel belangrijker was, in
dialoogvorm opgesteld. Een der oudste tropen in dialoogvorm is de beroemde
paastrope, waarschijnlijk van de monnik Tuotilo (gest. 912) van het klooster St.
Gallen; zij luidt, vertaald, als volgt:
De Engelen bij het Graf:
‘Wie zoekt Gij in het Graf, o Christusvereersters?’
De teleurgestelde vrouwen:
‘Jezus van Nazareth, de gekruiste, o hemelbewoners.’
De Engelen:
‘Hij is niet hier; Hij is verrezen, zoals Hij voorzegd heeft.
Gaat, boodschapt, dat de Heer verrezen is.’
Daarop sluit het koor aan met de introitus-woorden:
‘Verrezen ben Ik en nog ben Ik bij U, Vader...’

1

2

Van groot belang zijn daarom de leesdrama's die zuster Hrotsvitha van Gandersheim (bij het
tegenwoordige Goslar) in het Latijn schreef tussen 962 en 967. Zij werden vertaald en
uitvoerig ingeleid door H.J.E. Endepols (Hrotsvitha van Gandersheim, Leesdrama's, Utrecht,
1950). Hoewel Hrotsvitha op Duitse bodem leefde en werkte, verdienen haar werken ook
de aandacht van beoefenaars der Nederlandse letterkunde; niet alleen dat de sterke ‘nationale’
en ‘politieke’ afgrenzingen van thans toen niet bestonden, de ontwikkeling van het toneel is
een algemeen Westeuropees verschijnsel. Wat op de ene plaats gebeurt, kan dienen ter
belichting van voorvallen op andere plaatsen.
In verband met de muziek werd de ontwikkeling van het toneel behandeld door Jos. Smits
van Waesberghe, Muziek en Drama in de Middeleeuwen, Amsterdam, z.j. [1942]. Voor de
ontwikkeling van het toneel in de Nederlanden zie de inleiding op Vijf geestelijke toneelspelen
der Middeleeuwen, uitg. door H.J.E. Endepols in de Bibl. Ned. Lett., Amsterdam, 1940. Zie
ook A. Pompen O.F.M. Het Kerkelijk drama, TTL, 1938, 159-183. Onder de oudere werken
over het toneel zijn van belang W. Creizenach, Zur Geschichte des neueren Dramas, Halle,
1911; J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en het tooneel in Nederland, Groningen, 1904.
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Wat nu lag meer voor de hand, dan dat men deze gedialogiseerde tekst ook inderdaad
ging spélen, dit te eer wijl de kerkelijke liturgie in de dagen voor Pasen reeds
verschillende handelingen rond het heilig graf kent.
Dit gebeurde omstreeks 950. Een priester neemt plaats bij het heilig graf, drie
andere, verkleed als vrouwen, begeven zich, ‘alsof zij iets zoeken’, naar dat graf.
Wanneer zij met hun reukwerken, bestemd om het lichaam van Christus te balsemen,
daar aankomen, worden zij door de engel aangesproken, en dan ontwikkelt zich de
bovenstaande of een soortgelijke dialoog. De engel toont, ten bewijze dat Christus
verrezen is, het lege graf en het lijnwaad. Daarop wordt het Te Deum gezongen,
terwijl alle klokken luiden. - Deze zeer eenvoudige handeling is het kernbegin geweest
van het geestelijke drama1. Voorlopig is het nog zuiver liturgisch, onderdeel nl. van
de kerkelijke eredienst; de tekst wordt in het Latijn gezongen. Geleidelijk ontstaat
echter, door uitbreiding, een omvangrijker spel, zodat van een (kleiner of groter)
paasspel gesproken kan worden: men voegt de koopman in, bij wie de vrouwen zich
van balsem voorzien; men hoort de vrouwen beraadslagen over de moeilijkheid, hoe
de steen weg te wentelen van het graf; de vrouwen zingen niet meer gezamenlijk,
maar de antwoorden worden verdeeld, opdat elk van de vrouwen om beurten kan
antwoorden, enz. Dit paasspel vond al spoedig navolging, o.a. in een herdersspel bij
de kribbe, waarnaast een driekoningenspel met de dankbare figuur van Herodes en
de geschiedenis van de kindermoord, de tragedie van Rachel, e.d.m.. Op sommige
plaatsen werden deze drie (herdersspel, driekoningenspel, spel van Rachel) tot één
grote kersttrilogie verenigd,

1

Tegen de algemeen aanvaarde opvatting dat het Westerse christelijke drama uit de liturgie
is voortgekomen, kwam in verzet dr. B. Hunninger in een opstel De liturgische oorsprong
van het theater in Med. der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, 1954, 51-70. Hij betoogde
daarin dat de christelijke kerk geen theater heeft voortgebracht, maar dat dit van buitenaf in
de eredienst werd ingevoerd. Hoe dit laatste geschied zou zijn, werkte hij iets breder uit in
The Origin of the Theater, Amsterdam, 1955. Daarin zette hij uiteen dat de paastrope niet
door geestelijken, maar door beroepsmimen gebracht zou zijn; aan deze beroepskunstenaars
zou dus het westers drama zijn oorsprong danken, en zij zouden ook de schakel vormen met
ouder toneel. De mediaevist dr. D. Th. Enklaar acht, Tijdschrift voor Geschiedenis, 1955,
244, het bewijs dat de tropen door mimen uitgebeeld werden, niet geleverd; hij gelooft er
ook niet in; verder acht hij Hunningers folkloristische parallellen niet overtuigend; hij meent
dat door H. bewijskrachtig geachte teksten uit kronieken e.d. anders uitgelegd kunnen worden
dan H. doet.
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waarin dan geleidelijk steeds meer profane elementen binnensluipen.
Naast deze paas- en kerstspelen vormen een belangrijke bron voor de verdere
ontwikkeling van het latere toneel de zg. profetenspelen met betrekking tot
oudtestamentische figuren, welke profetenspelen betrekkelijk gemakkelijk met het
kerstspel tot één geheel verenigd konden worden. Waarschijnlijk naar het voorbeeld
van deze drie groepen ontstonden Latijnse spelen zonder direct verband met de
liturgie.
Rond 1100 voltrekt zich dan, na deze voorbereiding uit het liturgisch spel, de
ontwikkeling tot het kerkelijk toneel, d.w.z. tot een breder toneelwerk dat én om zijn
omvang, én om de erin opgenomen wereldlijke elementen, én om de meespelende
leken niet langer als onderdeel van de liturgie gehandhaafd kan worden, maar buiten
de directe kerkelijke eredienst (met name de H. Mis) geplaatst wordt. De vertoning
vindt nog wel in of bij de kerk plaats, maar als afzonderlijke plechtigheid, b.v. 's
middags na de tweede vespers1.
Twee factoren bepaalden toen de verdere ontwikkeling van dit toneel: ten eerste
wordt de hegemonie van de muziek verbroken ten gunste van het gesproken woord;
vervolgens wordt het Latijn in tekst en lied geleidelijk vervangen door de volkstaal,
vooral door invoeging van tussenspelen van religieus-polemische of wereldse
(politieke, komische, soms ook realistische) aard. Deze wijziging die, na drie eeuwen
gebruik van het latijn voor religieuze spelen, omstreeks de dertiende eeuw intrad,
brengt men2 in verband met de aanzienlijke wijziging in mentaliteit die veroorzaakt
werd door Bernardus van Clairvaux en zijn wending naar de humanitas Christi3; men
zou kunnen zeggen met de wending van hiëratisch-romaans-sacraal naar
menselijk-gothisch-aards (als zeer globale tegenstellingen). Het subjectieve element
kreeg sterker nadruk, de gevoeligheid, de ‘persoonlijke behoefte aan Verlossing’
kreeg de overhand. Die nu kon, meent men, beter worden uitgedrukt in de volkstaal,
die de toehoorders deed com-

1

2
3

Een voorbeeld van een tot vrij volledige ontwikkeling gekomen Kerst-Drie-koningenspel is
het als Stella bekend spel, dat voorkomt in een evangelarium van het klooster Munsterbilsen
in Belgisch-Limburg, begin 12e eeuw geschreven door een zekere diaken Samuel. Met de
vertaling in het Nederlands ernaast werd het opgenomen in Endepols' uitg. der Vijf geestelijke
toneelspelen, Amsterdam, 1940, 14-27.
D.P. Oosterbaan, Het Delftse paasspel van omstreeks 1496, TNTL 68 (1967), 1-26; voor dit
onderdeel 18 vlg.
Zie hier p. 24.
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municeren als ‘mensen wie de nood van hun aardse bestaan en hun schuldbewustzijn
in het spel zichtbaar nabij gebracht werden’1.
Geleidelijk evolueert men zo naar de derde fase, die van het geestelijk spel, dat
weliswaar nog immer godsdienstige onderwerpen behandelt, maar volstrekt niet meer
in de strak-liturgische opvatting; integendeel, de bonte afwisseling van het
ernstig-verhevene met het komische is een der opvallende kenmerken van dit duidelijk
‘open’ toneel, dat zijn weerspiegeling vindt in de tegenstelling tussen de ‘neiging tot
symboliek en allegorie, tot scholastische apologetiek en moralizering’ enerzijds en
anderzijds ‘een zucht tot realisme in situatie, woord en spel’2. Het geestelijke spel,
geschreven in de taal van het volk, en opgevoerd door leken en geestelijken tot
stichting van de gemeenschap, is dan een zelfstandige toneelvorm geworden, los van
de kerk, met muziek hoogstens als begeleiding en aanvulling.
Dit is, in grote lijnen, de ontwikkeling ván liturgisch spel (onderdeel van de liturgie)
òver kerkelijk spel (spel los van de liturgie, maar nog in de kerk vertoond) náár het
geestelijk spel, dat geheel los van de kerk staat, maar in stof en bewerking nog
overduidelijk zijn kerkelijke oorsprong doet herkennen. Van muziekspel, ‘opera’ als
men wil, heeft het zich ontwikkeld tot toneelstuk, terwijl het Latijn is vervangen door
de volkstaal.

1

2

D.P. Oosterbaan, t.a.p., 20. Opmerkelijk is, dat in een láte tekst (het ‘Delftse’ paasspel van
ca. 1496) latijn voorkomt. Er is niet veel over van deze tekst, die waarschijnlijk berust op de
Maastrichtse, resp. Egmondse tekst van het paasspel die van ca. 1200 dateert; zie verderop.
Maar in elk geval kende deze tekst een dialoog in het latijn. Oosterbaan meent, dat dit latijn
gehanteerd werd als sacrale waarde die gebruikt werd als de grootheid Gods verkondigd
moest worden: deze grootheid immers is niet in te sluiten in wat hij noemt een ‘door het
intellect te begrijpen taal’. Als er dus in het Delftse spel een terugkeer is tot het latijn (en als
dit niet eenvoudig een relict is uit vroeger tijd) vindt rond 1500 de tegenovergestelde beweging
plaats van wat bij de vervanging van latijn door de volkstaal plaats vond. Oosterbaan meent
dit te kunnen verklaren uit een in die dagen (ca. 1500) door de kerk gevoelde behoefte niet
zozeer (of niet alleen) de persóonlijke behoefte aan bevrijding te bevredigen, maar de
toehoorders te plaatsen in de immense ruimte van Gods verlossing, in een afstand nemen
van het al te menselijke, en een accentueren van het bovenpersoonlijke, in het laten domineren
van de objectieve logos boven de subjectieve ethos. En dit komt tot uitdrukking in het gebruik
van het latijn. Hetzelfde verschijnsel treedt ook op in andere spelen uit de tijd rond 1500. In
het artikel van Oosterbaan, 19, opgave van literatuur over ‘sacred and hieratic languages’ en
taalpsychologische problemen die hiermee samenhangen.
H.J.E. Endepols, Vijf geestelijke toneelspelen der Middeleeuwen, 37.
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In heel West-Europa voltrekt zich tussen negende en dertiende eeuw dit proces.

2
Speciale aandacht dient te vallen op de toneelstructuur van dit - en veel volgend middeleeuws toneel. Deze structuur maakt een aantal specifiek kenmerkende
eigenschappen zichtbaar, ook het karakter van dit toneel, dat deze structuur bepaalt.
In onze dagen worden deze structuur en dit karakter met de term ‘episch theater’
(toneel) aangeduid.
Het is vooral door Bertold Brecht dat de term en het begrip episch theater opgang
hebben gemaakt. Eenmaal geattendeerd op deze specifieke toneelvorm, hebben de
toneeltheoretici en literair-historici er dankbaar gebruik van gemaakt om de al langer
onderkende, maar nog niet zo duidelijk geformuleerde tegenstellingen tussen
aristotelische en niet-aristotelische (epische) dramavorm te onderscheiden. Het bleek,
dat ook het door Brecht gepraktizeerde niet-aristotelisch drama een lange geschiedenis
kende, die plotseling verhelderd werd nu men de tegenstelling zag. Om enkele grote
voorbeelden uit de geschiedenis van het epische drama te noemen worde verwezen
naar het mysteriespel en zinnespel van de middeleeuwen, de auto sacramentale van
Calderón, het jezuïetendrama, de ‘histories’ uit de Elisabethiaanse tijd, het drama
van de Sturm und Drang, het drama van Grabbe en Büchner; Ibsen, Tsjechow, vooral
Strindberg en Pirandello zijn de voorbereiders van het moderne epische drama, dat
met Brecht, Paul Claudel, Thornton Wilder, Tennessee Williams, García Lorca,
Schéhadé, Becket, Adamov, Ionesco en Arrabal zijn moderne verwerkelijking kreeg1.
Globaal gesproken, wordt het aristotelisch drama gekenmerkt door de beroemde
eenheden, door causaliteit in de opeenvolging der handelingen, vervlechting van de
scenes, conflicten, en ontknoping door de catastrofe; het niet-aristotelisch (epische2)
laat deze aspecten buiten beschouwing: de handeling breidt zich vrij uit in tijd en
ruimte; zij volgt niet de causaliteit van een bepaald handelingscomplex; de techniek

1
2

Marianne Kesting, Das epische Theater, Stuttgart, 1959. Op dit geschrift berust het in de
tekst nu volgende over dit onderwerp.
Misschien zou men beter kunnen zeggen: episodische dramaturgie: de Faust is episodisch.
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van de scenes gehoorzaamt veeleer aan het beginsel van de aaneenrijging en van de
zelfstandigheid der afzonderlijke delen; het drama kan een meer omvattende visie,
een hogere objectiviteit beogen (verkrijgen), zoals die aan het epos eigen geacht
wordt.
Het onderscheid en de daaraan ten grondslag liggende uiteenlopende visies op
mens en wereld komen duidelijk tot uiting in het volgende, door Marianne Kesting
opgestelde, op Brecht geïnspireerde schema:
aristotelisch
niet-aristotelisch
nadruk op betrekkingen tussen mensen nadruk op het boven-individuele
hoofdfiguur: de held

hoofdfiguur: de beschouwer

de handeling leidt

de beschouwing leidt

de handeling bepaalt de beschouwing1

de beschouwing bepaalt de handeling2

de beschouwing is in de handeling
ingebouwd

de beschouwing loopt parallel met de
handeling

het tijdsverloop is immanent

het tijdsverloop wordt bewust gemaakt

voortgaande handeling

beeld, toestand, ceremonieel

sector van een gebeuren

het totale gebeuren

ruimte en tijd samengedrongen

uitbreiding in tijd en ruimte

de handeling wordt de toeschouwer
emotioneel nabij gebracht

de handeling wordt van de toeschouwer
verwijderd3

2
1
3

De beschouwing (idee) in de vorm van commentaar begeleidt de handeling en heeft daar
invloed op.
Bedoeling is wel: de handeling maakt duidelijk welke beschouwing (idee, grondgedachte)
ten grondslag ligt aan het geheel.
M. Kesting, a.w., 51.
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In dit schema, meent Marianne Kesting, is ‘het’ epische theater globaal te vangen,
dat wil zeggen: ook het niet-aristotelisch toneel vanaf middeleeuwen tot vandaag.
Het zal, zoals doorgaans wanneer men schema's hanteert, goed zijn zich te realiseren,
dat het niet om elkaar uitsluitende tegenstellingen gaat, maar veeleer om
accentverschuivingen.
Brecht-zelf heeft, in zijn Anmerkungen zur Oper ‘Aufstieg und Fall der Stadt
Mahagonny’ een schema opgesteld, dat hier eveneens aangehaald zij; het is meer
tijdgebonden, kan niet geldig geacht worden voor ‘het’ episch theater, veeleer voor
dat van Brecht. Maar men vindt er een aantal elementen die wel degelijk algemene
geldigheid hebben, ook voor het middeleeuws en rederijkerstoneel:
dramatische vorm
handelend

epische vorm
vertellend

verwikkelt de toeschouwer in een
toneelhandeling

maakt de toeschouwer tot beschouwer,
maar

put zijn activiteit uit

wekt zijn activiteit

maakt gevoelens bij hem mogelijk

dwingt hem beslissingen af

ervaring

wereldbeeld

de toeschouwer wordt ergens in verplaatst hij wordt er tegenover geplaatst
suggestie

argument

de gewaarwordingen worden
geconserveerd

naar het inzicht geleid

de toeschouwer staat er midden in, leeft de toeschouwer staat er tegenover,
mee
studeert
de mens wordt bekend verondersteld

de mens is voorwerp van onderzoek
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de onveranderlijke mens

de veranderlijke en veranderende mens

spanning naar de afloop

spanning naar het verloop

de ene scène voor de andere

elke scène op zichzelf

groei

montage

afwikkeling volgens rechte lijnen

volgens kromme

evolutionaire noodzakelijkheid

sprongen

de mens als vastgesteld geheel

de mens als proces

het denken bepaalt het Zijn

het maatschappelijk Zijn bepaalt het
denken

gevoel

rede1

Kennis van het begrip ‘episch theater’ kan ons inzicht in de eigen aard van
middeleeuws en vooral rederijkerstoneel vergroten: dit immers valt te beschouwen
als bespiegelend, vertellend, argumenterend, de toeschouwer activerend. Het is ten
dele opgebouwd scène voor scène en kent (in verband daarmee) het montageprincipe,
het verloopt sprongsgewijs (vaak over eeuwen heen), voortgaand, nogal redenerend
(voor wat de rederijkers betreft).
Daardoor verschilt het episch theater wezenlijk van andere vormen van dramatiek,
die toch evenzeer uitdrukking zijn van een grondgedachte. In de aristotelische vormen
van de dramatiek wordt geleidelijk de grondgedachte ‘zichtbaar’ uit de dramatische
ontwikkeling der streng samenhangende menselijke verhoudingen; in het zinnespel
daarentegen wordt de toeschouwer, bij wijze van spreken zodrá dit mogelijk is, een
verticale oriëntatie op de ‘zin’ gegeven; en deze verticale oriëntatie wordt

1

Ik geef het hier in de vertaling van B. Stroman, zoals die wordt aangehaald in het verderop
geciteerde artikel van N. de Vrede.
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van elk deel uit gehandhaafd. De ‘zin’ kan echter óók door geleidelijke ontwikkeling
verduidelijkt worden1.
Auerbach heeft, zoals we hiervóor gezien hebben2, de christelijke visie op de
werkelijkheid ‘figural’ genoemd; hij bedoelt daarmee, dat een op aarde plaats gehad
hebbende gebeurtenis niet alleen zichzelf betekent, maar ook tegelijk een andere die
al gebeurde of nog moet gebeuren; verder dat de samenhang tussen gebeurtenissen
niet allereerst als een in de tijd gebeurende of causale ontwikkeling gezien wordt,
maar als een eenheid binnen het goddelijk plan, waarvan alle gebeurtenissen leden
en spiegelingen zijn; de onmiddellijke aardse samenhang van de gebeurtenissen
onder elkaar is van secundaire waarde. Voor het begrip van veel episch theater is
vooral dit tweede aspect van betekenis3.
Het schijnt dat voor kort, globaal, het episch toneel de ‘open’ toneel-vorm genoemd
werd, in tegenstelling met de ‘gesloten’ vorm van het aristotelisch-klassieke drama.
Het zal stellig de moeite lonen, dit alles nader te bestuderen4 vóór men het op de
middeleeuwse toneelliteratuur gaat toepassen; het past zéker niet op alle vormen van
het middeleeuws toneel (niet op de kluchten bijv.); het is óók niet zo, dat alle aspecten
toepasbaar zullen blijken op bijv. het rederijkerstoneel, maar men beschouwe de
opmerkingen als mogelijke richtingwijzers, die, meen ik, belangrijk oriëntatiemateriaal
verschaffen.

1

2
3

4

Zie W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, Groningen, 1958, 11-21. Ik
schrijf: ‘kàn worden’; niet altijd ‘wordt’. Hummelen behandelt spelen waarin uitsluitend de
verticale verbinding (dus de verbinding van dit onderdeel van het spel met de zin, b.v.: ‘het
christendom is heilsgeschiedenis’, respectievelijk met een centraal gebeuren) de verhouding
tussen de (óverigens dus dramatisch vrij los van elkaar staande) delen teweegbrengt; a.w.,
236, 238.
Vgl. het inleidend hoofdstuk over de dertiende eeuw, p. 54 vlg.
Volgens deze gedachtengang interpreteert Hummelen, die Auerbach citeert, het middeleeuws
drama:
‘In het klassieke en moderne drama zijn de handelingen horizontaal verbonden, in het
middeleeuws drama ... verticaal, door hun betrekking op een centrum dat buiten het drama
ligt en tegelijk het hele drama is. Dat geeft het middeleeuwse drama zijn statisch karakter
tegenover het dynamische van klassieke en moderne spelen’; a.w., 21.
N. de Vrede heeft in zijn artikel De epische structuur van het liturgisch drama in de
Nederlanden, SpdL VI (1962), 1-24 het begrip episch toneel al toegepast op het
Middelnederlands liturgisch drama. Zie ook N. Wijngaards, Open en gesloten vormen in het
Middeleeuws drama, Groningen, 1965.
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3
De hiervoor geschetste ontwikkeling van liturgisch toneel over kerkelijk naar
geestelijk spel, een en ander in de vorm van het epische theater, voltrekt zich in heel
West-Europa tussen negende en dertiende eeuw, zoals talrijke overgeleverde teksten
bewijzen. Het oudst bekende spel in de volkstaal is het Anglo-Normandische Mystère
d'Adam uit de twaalfde eeuw. Voor Nederland zijn de oudste teksten grotendeels
verloren gegaan, al zijn er diverse gegevens ten bewijze dat ook hier het muziekdrama
heeft gebloeid. Maar enkele documenten staan ons toch ten dienste. In twee Utrechtse
antifonaria der twaalfde eeuw vindt men de paastroop Quem quaeritis in zijn
eenvoudigste gedaante; het blijkt ook, dat hij gespeeld werd. Uitgebreider is het
Haarlems Paasspel uit de dertiende eeuw, dat waarschijnlijk uit Duitsland naar hier
is overgebracht.
Zeer merkwaardig is het Latijnse Maastrichtse Paasdrama, dat omstreeks 1200
door een Maastrichtenaar gecomponeerd moet zijn voor de Lieve-Vrouwekerk aldaar1.
Het staat opgetekend in een evangeliarium, dat uit die kerk afkomstig is. In een hecht
gesloten eenheid wordt het paasgebeuren in breedste zin voor de toeschouwers
vertoond met volledig begrip voor toneeleffect en climax. Een zeer gaaf specimen
aldus van het echte Latijnse muziekdrama uit het gebied, waar de Nederlandse cultuur
de invloed van Romaanse en Germaanse beschaving onderging en tot eenheid te
verwerken wist2. Meer dan een eeuw lang moet dit spel jaarlijks in de O.L. Vrouwe
Kerk zijn opgevoerd3.-Een tweede handschrift van hetzelfde spel kwam, in vollediger
vorm, aan het licht in de Sint-Adelbertabdij van Egmont4. Vergelij-

1

2

3
4

Dit Maastrichts Paasdrama is het eerst uitgegeven door J. Smits van Waesberghe in zijn
Muziek en Drama in de Middeleeuwen, Amsterdam, z.j. [1942], 2z.j. [1953], 63-85, met
daarachter commentaar.
Typisch blijkt dit ook in de muziek: ‘De melodie-vorming van het drama past zich aan bij
het zgn. Romaanse muziekdialect, terwijl de intonatie van het ‘Te Deum Laudamus’ het
kenmerk draagt van het Germaans dialect’ (J. Smits van Waesberghe).
Het werd eerste Paasdag, 6 april 1969, integraal opgevoerd (gezongen en gespeeld) in de
Onze Lieve Vrouwebasiliek te Maastricht, en voor de televisie vertoond.
J. Smits van Waesberghe, a.w., tweede uitgave, Amsterdam, 1953; Smits van Waesberghe
bezorgde een vergelijkende uitgave van beide teksten in Musica disciplina, New York, 1953,
15-37.
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king met een gelijksoortige tekst uit Tours (Frankrijk) demonstreert de opvallende
scenische kwaliteiten van dit Paasspel1.
De verdere ontwikkeling van muziekdrama naar geestelijk spel in de volkstaal
onttrekt zich voor wat de Nederlanden betreft aan onze waarneming. Zij is zonder
twijfel aanwezig geweest, zoals blijkt uit de toneelstukken, die wij in de rederijkerstijd
als rijpe vruchten van deze ontwikkeling zullen aantreffen. Eén datum is, in dit
verband, markant: namelijk 1293; dan wordt door een verbod van de kerkelijke
synode van Utrecht het kerkelijk spel uit de kerk verwijderd. Vóór die tijd moet dus
dit spel in de kerk zich tot een breed toneel hebben ontwikkeld; daarná zal het
grotendeels buiten de kerk tot verdere ontplooiing zijn gekomen, wat intussen niet
betekent, dat het toneel gehéel uit de kerk verbannen was: van 1498 dateert een
beschrijving van de opvoering in de kerk van Delft van een driekoningenspel2, en
op Beloken Pasen 1496 en 1503 werd daar een uitgebreid paasspel opgevoerd,
eveneens in de kerk3.
Staat het vast, dat een zeer belangrijk toneel van brede allure zich uit de liturgie heeft
ontwikkeld (de toneelstukken-zélf zullen wij in de volgende periode aantreffen), de
vraag mag gesteld, of ook nog niet andere factoren tot het ontstaan van het toneel
hebben bijgedragen. Kalff heeft gewezen4 op de natuurdienst van onze voorouders,
de cultus van bomen, dieren en wildemannen bij de Germanen en hun afstammelingen,
die tot ‘voorstellingen’ aanleiding gaf; op de betekenis die de wisseling van de
jaargetijden voor hen had: hoe gemakkelijk bijvoorbeeld kon het verdrijven van de
winter door de lente niet dramatisch verbeeld en plastisch voorgesteld worden; op
de voorstellingen der jongleurs, speellieden, die een min of meer dramatische
voordracht ten beste gaven, enz.

1

2
3
4

Over deze kwaliteiten de beknopte ontleding van Al. de Maeyer, Ons ‘Oud-Nederlands
Paasspel’ in Handelingen van de Kon. Zuidned. maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis XVII (1963), 91-110. (Vgl. ook het oudere artikel van dezelfde auteur Het
liturigsch paasspel in de Nederlanden, Jaarboek De Fonteine, Gent, 1959). - Met het oog
op een opvoering in Delft in 1496 werd mogelijk, naar de veronderstelling van Smits van
Waesberghe, de Maastrichtse, resp. de Egmontse tekst uitgewerkt. Daarover De Maeyer,
t.a.p., 98-9.
W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland II, 3e stuk, 172, aangehaald bij H. Endepols, Vijf
geestelijke toneelspelen, 34, en J. Smits van Waesberghe, Muziek en Drama, 59.
J. Smits van Waesberghe, Muziek en Drama, 59-61.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 3 vlg.
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Aan dit alles ligt weer ten grondslag de natuurlijke, spontane drang van de ‘homo
ludens’ tot spelen en voorstellen, een altijd opnieuw wellende bron van speelkunst.
Men leeft zich in een verbeelde wereld in, en ieder moment kan de behoefte deze
wereld beeldend voor te stellen optreden. Met name geldt dit voor het komische
genre. Het is uiteraard moeilijk aan te wijzen, waar deze drang zich telkens geldend
maakte in onze geschiedenis; dát hij echter telkens opnieuw optrad, lijkt niet voor
betwisting vatbaar. Ook hij moet een uitgangspunt geweest zijn voor het ontstaan
van ‘toneel’, in hoe primitieve vorm ook.
Maar er ligt een lange weg tussen dit uitgangspunt - de speeldrang - en het ontstaan
van stukken waarin deze drang zich kan uitvieren. Althans van de grotere
toneelstukken die de geschiedenis heeft nagelaten.

4
Weinig betrouwbare gegevens zijn ons bekend met betrekking tot het ontstaan van
het viertal merkwaardige wereldlijke spelen dat tot ons gekomen is, en dat een eigen
belang ontleent aan het feit, dat Esmoreit, Gloriant, Lanseloet van Denemarken en
Vanden Winter ende vanden Somer de oudste wereldlijke spelen van ernstig karakter
zijn, die de Westeuropese letterkunde kent1.
Van Mierlo meent het ontstaan van dit toneel te moeten verklaren uit analogische
navolging van het godsdienstig2. Waarom deze analogische navolging van het
godsdienstig toneel als de ontstaansmogelijkheid bij uitstek? Er gaapt naar stof, geest
en uitwerking een wel zeer diepe kloof tussen het romantisch wereldlijk toneel en
de geestelijke spelen der veertiende eeuw, voorzover wij deze laatste uit
beschrijvingen kennen. Waarom niet de mogelijkheid opengehouden, dat verschillende
factoren tot het ontstaan van dit toneel hebben bijgedragen? Onder die factoren lijkt
de, de mens ingeboren drang tot uitbeeldende voorstelling, niet op de laatste plaats
in aanmerking te komen. Deze drang kon voor de stof een aangrijpingspunt en houvast
vinden in

1

2

Het ernstig karakter geldt overigens niet voor Van den Winter ende van den Somer. - Als
men het aspect ‘ernstig’ karakter niet in aanmerking neemt, zijn er oudere spelen als b.v. het
Jeu de la Feuillée van Adam de la Halle, dat gedateerd wordt op 1276 of 1277, met komische
en sprookjesachtige elementen (maar zeker geen klucht), het Jeu de Robin et Marion van
dezelfde auteur, een soort gedramatiseerde pastourelle, en het vermaarde Aucassin et Nicolette,
waarbij overigens de vraag is, of men het als toneelstuk kan beschouwen.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 113.
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sommige sproken der sprooksprekers. Voor het overige behoeft deze drang niet
originair opgetreden te zijn bij de auteur(s) van de abele spelen in de ons bekende
vorm: zij immers ‘veronderstellen onmiskenbaar een hele voorafgaande
ontwikkeling’1.
Het bestaan van sproken met daarin dialoog is onmiskenbaar; bestaan er ook, die
vrijwel geheel op samenspraken gebouwd zijn2? Van deze samenspraken naar een
eenvoudige dramatische vertoning heeft men eigenlijk slechts één stap te doen.
Dergelijke samenspraken kunnen aanvankelijk heel wel door één sprookspreker zijn
voorgedragen: wie zich herinnert met welk een verve voordrachtskunstenaars een
tekst dramatiseren door toon, gebaar en stemverandering, zó dat de toeschouwer de
indruk krijgt diverse personen hun rol te zien spelen, en aanneemt dat de
middeleeuwers over precies dezelfde begaafdheden beschikt kunnen hebben als de
moderne mens, mag de mogelijkheid dat één sprookspreker een sproke dramatisch
acterend voordroeg, geenszins verwerpen. Maar het optreden van twee sprooksprekers,
in elkaars gezelschap en samen, wordt uit middeleeuwse rekeningen toch wel hoogst
waarschijnlijk. En wie dan verder bedenkt, dat een groot deel van de tekst van onze
abele spelen tenslotte niet veel meer dan dialoog is, maakt geen bokkesprong, als hij
hun ontwikkeling uit de sproken der sprooksprekers mogelijk acht. - Deze opvatting
vindt steun in de algemeen erkende theorie van de ontwikkeling der sotternieën uit
de boerden: de sotternie is gedramatiseerde boerde3. Mogelijk ook zijn de (korte)
sotternieën het eerst ontstaan, en ontstond, naar analogie daarvan, uit de sproke het
(langere) abele spel.
Het abele spel maakte, voor wat de stof betreft, gebruik van motieven die
internationaal gemeengoed waren (óók, als bij de Walewein, van het oud cultuurgoed
der sprookjes, zoals men in Esmoreit heeft menen te kunnen aanwijzen4), maar deze
werden toch zo volmaakt zelfstandig bewerkt, dat de abele spelen als zuiver
Nederlandse kunst kunnen beschouwd worden.

1
2

3
4

C. Kruyskamp, TNTL, 1949, 54.
Op de ‘berymde tweespraaken’ als uitgangspunt voor het ontstaan van ons oudste wereldlijk
toneel wees het eerst mr. H. van Wijn, Historische en Letterkundige avondstonden,
Amsterdam, 1800, eerste boek, 355. Maar hij voegt eraan toe: ‘Maar hier als te mêermalen,
ontbreeken ons schryvers en bewyzen’!
Aldus J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 113.
Vgl. R. Verdeyen in de Esmoreit-uitgave11, Groningen, 12-13, n.a.v. M. Slauch, Chaucer's
Constance and accused Queens, New York, 1927.
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Onze abele spelen1 kennen één gemeenschappelijk motief, en wel de liefde. Zij
beelden de problemen, de vreugden en de smarten van deze liefde uit. In Esmoreit2
is het de jonge, prille liefde tussen Esmoreit, de zoon van de koning van Sicilië, en
Damiët, de dochter van de koning van Damascus, die eindeloze moeilijkheden te
overwinnen heeft om het doel te bereiken: als namelijk Esmoreit en Damiët van hun
liefde voor elkaar weten, ontstaat vrijwel gelijktijdig voor Esmoreit de vraag naar
zijn afkomst. Damiët heeft namelijk in een monoloog waarin zij over haar liefde
voor Esmoreit sprak, terloops gezegd dat hij een vondeling is, wiens herkomst zij
niet kent. Esmoreit, die deze monoloog toevallig hoort, heeft altijd geleefd in de
overtuiging dat Damiët zijn zuster is. - De toeschouwer wist reeds, dat Esmoreit als
klein kind door de verraderlijke Robbrecht verkocht werd aan de Sarraceen Meester
Platus, die hem meenam naar het hof van Damiëts vader, waar hij door Damiët werd
opgevoed. Damiët kent echter Esmoreits afkomst niet,

1

Volledige uitgave der abele spelen in De abele spelen, naar het Hulthemse handschrift, door
L. van Kammen, Amsterdam, 1968; oudere uitgaaf P. Leendertz Jr., Middelned. Dramatische
Poëzie, Leiden, 1907. Afzonderlijke edities: Esmoreit, eerste integrale reproductie ... bezorgd
door Al. de Maeyer en Rob. Roemans, Antwerpen, z.j. [1948]; verder uitg. door C.G.
Kaakebeen, R. Verdeyen en L.M. van Dis, Groningen, 1954 in de serie Van Alle Tijden; door
Rob. Roemans en René Gaspar, Antwerpen, 1954; door Rob. Roemans en Hilda van Assche,
Amsterdam etc. 1967, in de Klassieke Galerij; populaire uitg. door J. Notermans in Ned.
Klassieken, Zwolle, 1955 (overgezet in moderne spelling) en in Malmbergs Ned.
Schoolbibliotheek door G. Stellinga; Lanseloot door P. Leendertz Jr., Zwolle, 1907, in Zwolse
Herdrukken, en door P. Leendertz Jr. en C.C. de Bruin3, Zwolle, 1938; door Rob Roemans

2

en Hilda van Assche, Amsterdam, 31966, in de Klassieke Galerij; Gloriant, door J. Notermans,
in de serie Van Alle Tijden, Groningen, 1948; door Rob. Roemans en René Gaspar, Antwerpen
- Amsterdam, 1956, met uitvoerige beredeneerde bibliografie. Over de spelen F.G. v.d. Riet,
Le théâtre profane sérieux en langue flamande au Moyen-Age, Den Haag, 1936; Al. de
Maeyer, Midd. romantisch toneel, Leuven, 1942; G. Stellinga, Zinsvormen en zinsfuncties
in de abele spelen, Groningen, 1954. Over de zomer-winterspelen zie M. Ramondt, Van
jaarspel tot abel spel, De Gids 106 (1942), 165-84, en H. Walther, Das Streitgedicht in der
lateinischen Literatur des Mittelalters, München, 1920 (een belangrijk werk over deze
materie).
Als bron van de Esmoreit signaleerde R. Priebsch in Johan ûz dem Vergiere, Heidelberg,
1931 en Ein Beitrag zu den Quellen des Esmoreit, Neophilologus, VII, (1922) 57-62, een
verloren gegaan Mnl. gedicht van ± 1300, waarvan wel resten van een Hgd. vertaling bewaard
bleven. Dit Mnl. gedicht diende naderhand als bron voor de prozaroman Joncker Jan tot den
Vergiere (wschl. vóór 1540), die weer verband houdt met de prozaroman Margarieta van
Lymborch; vgl. L. Debaene, Ned. Volksboeken, Antwerpen, 1951, 89-95.
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weet dus niet of hij van adel is. Esmoreit wil Damiët niet trouwen, indien hij zich
haar niet volkomen waardig weet, dat wil zeggen naar stand gelijk1.
In Gloriant ligt, evenals in Lanseloet, het probleem aanvankelijk in de geaardheid
van de figuren. Als men Gloriant in het belang van het land wijst op de wenselijkheid
van een huwelijk, verwerpt hij, hoogmoedig, de mogelijkheid daartoe2. De tegenpartij,
Florentijn, woont ver verwijderd van Gloriant aan het hof van haar vader Roede
Lioen in Abelant, - een typisch voorbeeld van de in de hoofse minne bekende
‘princesse lointaine’, wier voortreffelijkheid niet door zien, maar alleen door
horen-zeggen aan de ander bekend is. De mogelijkheid van een ‘amor de lonh’ is
hiermee in optima forma gegeven3. Florentijn blijkt, in haar eerste claus reeds, de
princesse die, hoewel zij nog nooit een man ontmoet heeft die haar waardig is, weet
dat dit wél het geval is met Gloriant4. Florentijn zendt haar bode naar Gloriant met
een afbeelding of konterfeitsel: hij zal zich, zegt zij, dan verbaasd afvragen wat ik
daar wel mee bedoelen kan; zij geeft de bode Rogier de boodschap mee Gloriant te
zeggen dat zij nooit een man zag ‘daer ic mede deilen woude mijn lijf’. Als Rogier
het konterfeitsel overhandigt, is Gloriant onmiddellijk bekeerd tot de liefde.

1

2

Een zeer radicaal oordeel over Esmoreit formuleerde J.J. Mak in zijn korte bespreking van
Notermans' uitgaaf in Levende Talen, dec. 1955, p. 614-5: ‘het is inderdaad onnozel, wat
ons hier voorgezet wordt’ (niet door Notermans, maar door de schr. van de Esmoreit). ‘Dit
spel staat buiten het leven, maar dan ook helemaal ... geen enkel waarachtig menselijk
probleem wordt hier aan de orde gesteld, er valt m.a.w. niets existentieels in het hele drama
te bespeuren. De personages zijn marionetten, sprookjesfiguren, door wie kinderen gesticht
kunnen worden, maar die een volwassene nog slechts uit wetenschappelijke belangstelling
pleegt te naderen’. Vergelijk het oordeel van Willem Kloos, Nieuwe literatuurgeschiedenis
III, Amsterdam, 1905, 204-12.
In eerste instantie, omdat hij geen vrouw kent met wie hij zijn leven zou willen doorbrengen;
als men nader aandringt, reageert hij meer principieel (geïrriteerd): omdat
‘ic hebbe soe vromen lijf;
Soudic dat legghen ane ene wijf,
Soe waric emmer buten kere’ (vs. 155 vlg.);

3
4

naderhand weer iets gemitigeerd door de mededeling dat hij geen vrouw kent, dit ‘scone lijf’
waardig (vs. 175).
Vergelijk hiervoor p. 38.
Hij is dit - sprekend motief - omdat hij haar geheel gelijkwaardig is in trots zelfbewustzijn;
bovendien zijn beiden onder dezelfde planeet geboren.
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Opvallend is wel, dat het initiatief uitgaat van Florentijn (de ongehuwde), met de
uitdrukkelijke vraag Gloriant te mogen zien (vs. 329)1. Zij behoeft dat nauwelijks te
vragen: Gloriant blijkt volkomen overrompeld door liefde: hij heeft, nadat hij haar
portret eenmaal gezien heeft, geen rust meer, kan niet slapen. Hij wil zijn lief
‘ghewinnen’. Op zich een vreemde zaak: Florentijn immers heeft zich vrij duidelijk
aangeboden. Oom Gheraert geeft de verklaring in zoverre hij wijst op de vete tussen
Gloriants vader en Gheraert enerzijds, anderzijds Florentijns vader Roede Lioen.
Hiermee grijpt de toneelschrijver vooruit op de moeilijkheden die Gloriant te wachten
staan als hij enige tijd later in Abelant Florentijn gaat ‘ghewinnen’. Het
liefdesprobleem als zodanig is geen probleem meer; dat blijkt uit de vrij lange
monoloog van Gloriant, waarin hij, vóór hij Florentijn ontmoet, de lof van de liefde
bezingt die hem hoofsheid leerde2. Dán echter ontstaan pas de moeilijkheden, - en
daaraan is de tweede ‘helft’ van het spel gewijd: Floerant verraadt de gelieven aan
Roede Lioen, die beiden gevangen neemt. Roede Lioen zal aan Gloriant wreken, wat
Gloriants verwanten de zijne misdeden. Op verzoek van Florentijn echter opent de
bode Rogier de kerker waarin Gloriant gevangen zat. Door een list weet Gloriant
Florentijn uit haar gevangenschap te bevrijden en Roede Lioen te verjagen. Het stuk
eindigt in Bruuyswijc enige tijd later, wanneer Gloriant Florentijn als zijn vrouw zijn
kasteel binnenvoert.
Het spel gaat dus - om samen te vatten - uit van het probleem van de trots, de
hooghartigheid, die overwonnen moet worden. Deze trots is een, aan de ontmoeting
der beide figuren voorafgaand, signalement van hun aard. Zij is, in elk geval in
Gloriant, ook een aanduiding van een tekort3: hij kent namelijk de hoofse liefde niet,
- een in het oog van de haar toegewijden aanzienlijk, zelfs wezenlijk tekort. Het
wordt ech-

1

2

‘La dame doit conserver ce privilège, que ce soit à l'homme de la supplier’, zegt de auteur
van Jaufré (vs. 7350). Maar het spreekt vanzelf, voegt Nelli, p. 193, hieraan toe, dat ‘dans
les romans, les femmes vraiment éprises s'arrangent toujours pour provoquer les déclarations
d'amour’. Florentijn provoceert echter niet alleen, zij spreekt haar liefde spontaan uit! - Men
vergelijke Galiene in de Ferguut.
Ook Florentijn begroet Gloriant met een liefdesverklaring: in dit opzicht is er dus geen
probleem van ‘ghewinnen’ der geliefde:
‘Soe legghet dan neder in minen scoet
Ende slaept, hoghe gheboren wigant;
Dan selen wi rumen Abelant’ (vs. 708-710).

3

N. Wijngaards, Spiegel der Letteren V (1961), 227-8.
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ter met één slag teniet gedaan door ‘die minne’ voor Florentijn, waardoor hij de
hoofse liefde leert kennen; liefde leert hem gaan ‘der minnen ganc’ (vers 568 vlg.).
Dan bloeit de hoofse liefde in haar perfectie op. Dat blijkt ook uit het feit dat Gloriant
graag bereid is - en daaraan is dan het tweede deel van het spel gewijd - de enorme
moeilijkheden te overwinnen die de liefde voor Florentijn te overwinnen geeft: de
reis naar Abelant, de gevangenschap, de strijd met Roede Lioen1.
Het meest genuanceerd is het spel van Lanseloet van Denemarken. De schrijver
heeft erin willen uitbeelden, hoe de onhoofse handelwijze van Lanseloet de liefde
van Sanderijn te niet doet, waarna de hoofse ridder in het woud haar voor zich verwerft
door zijn liefde die de lust overwint. Zeer uitdrukkelijk formuleert hij deze
grondgedachte in het nawoord van het spel (vs. 929-952). Lanseloet is een rijk en
voornaam edelman, Sanderijn daarentegen een arme jonkvrouw van lagere adel;
verhinderde hem dit haar voorlopig te huwen? Al te gemakkelijk geeft hij dan gehoor
aan de suggesties van zijn moeder om Sanderijn na de liefdesdaad af te stoten; hij
bezwijkt voor zijn lust, voegt haar onhoofse woorden toe. Dit is niet alleen een
vergrijp tegen de hoofsheid2, het betekent ook zijn zedelijke ondergang, die zijn
definitieve uiterlijke voltooiing vinden zal in zijn dood. De hoofse ridder in het woud
daarentegen wordt met Sanderijn gelukkig3. Lanseloet en Sanderijn zijn

1

2

3

G.A. van Es zegt, in TNTL 73 (1955), p. 178: ‘Sterker nog dan Esmoreit, de ridder zonder
blaam die door zijn edelheid het boze overwint, is Gloriant de Christenridder, symbool van
het overwinnend Christendom, type van de Christus zelf, die de geliefde, dat wil zeggen de
menselijke ziel, redt uit de demonische macht van de ‘roede lioen’. Men kan zich afvragen
of voor deze religieus-symbolische interpretatie in het stuk-zelf aanwijzingen te vinden zijn;
alles wijst in de richting van een interpretatie als ‘hoofse (aardse) liefde’.
In Spiegel der Letteren V (1961), 219-28, confronteerde N. Wijngaards de spelen met Andreas
Capellanus’ handboek over de hoofse minne De arte honeste amandi et de reprobatione
inhonesti amoris (ongeveer 1200). Hij concludeert dat dit tractaat behoord heeft tot het
‘oorsprongsveld’, waaruit voor de abele spelen elementen en zelfs elementen voor de innerlijke
vormgeving zijn toegestroomd, met name de opvatting dat de ware adel de adel van karakter
is (zie Lanseloet), en dat de liefde de grote kracht is die de edelman tot het goed brengt (zie
Gloriant). N. de Paepe heeft zich in een artikel Kunnen onze Beatrijslegenden en abele spelen
geëvalueerd worden door middel van Andreas Capellanus’ De arte honeste amandi? L.B.
53 (1964), 120-47 met klem van argumenten verzet tegen de pogingen de (Beatrijs en) abele
spelen te verklaren (of ten dele te verklaren) uit Capellanus’ werk.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 118, vooral zijn verhandeling in VMA, juni 1942, 339-357,
Het dramatisch conflict in Lanseloot van Denemarken (ook in Sprokkelingen I, 1943). Hij
verwerpt daarin de opvatting als zou in L.v.D. het standsprobleem (in de zin van een conflict
tussen een adellijk en een niet-adellijk persoon) het uitgangspunt zijn; Sanderijn is immers
ook van adel. N. Wijngaards, Spiegel der Letteren V (1961), 223-6, wijst aan, dat Lanseloets
vergrijp een vergrijp is tegen een grondbeginsel van de erecode der hoofsheid.
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voortreffelijk gebeeld als de gecompliceerde wezens die mensen zijn: Lanseloet met
het conflict tussen zijn hoge geboorte en zijn hartstochtelijke zinnelijkheid, met zijn
smart en zijn sentimentaliteit, die hem de dood injaagt; daarnaast de beginselvaste
Sanderijn over wie de smart van het leven komt, een smart die zij moedig draagt,
waarvan zij de oorzaak niet verbergt, maar die tenslotte overwonnen wordt in het
geluk met de ridder.
Deze stukken zijn nog geheel gesproten uit de middeleeuwse kunstopvatting, er
wordt niet geabstraheerd op de wijze als later sommige rederijkers te zien zullen
geven; de personen uit de abele spelen staan volop in dit aardse leven, zij leven aan
de aarde, zij zijn concreet en plastisch gezien. En dan moet men toch wel bewondering
hebben voor de auteurs van deze stukken, die in het midden van de veertiende eeuw
een dergelijke grote verscheidenheid van liefdeleven en de daaruit voortvloeiende
of ermee samenhangende problemen wisten uit te beelden als waarop wij reeds
doelden: bijvoorbeeld tussen het strakke, bijna hiëratische in de aanvankelijke
verhouding van de beide figuren van de Gloriant enerzijds en de hartstochtelijke
drang van Lanseloet naar Sanderijn. Welk een afstand tussen twee vrouwenfiguren
als Damiët en Sanderijn; beiden ‘naïeve’ gestalten kan men zeggen, en desondanks:
welk verschil! De nobel voorgedragen parabel van de valk van hoge aard, die de
bloesem roofde uit de boom, kan door Sanderijn worden uitgesproken, maar zou
misstaan in de mond van Damiët.
Wij spraken al even over de eenvoudige middelen waarmee deze kunstenaars hun
doel wisten te bereiken. Toch bestaat er juist in dit opzicht der middelen een
opmerkelijk verschil tussen de spelen, althans tussen Esmoreit en Gloriant enerzijds,
en Lanseloet anderzijds. Dit demonstreert zich al in de behandeling van de problemen
van tijd en afstand. Voor de auteur(s) waren dit ternauwernood ‘problemen’. Tijd en
afstand spelen, naar G.A. van Es met klem van argumenten heeft uiteengezet1, in de
nog veelszins primitieve dramatische vormgeving van de abele spelen nauwelijks
een rol. De auteurs beogen in dit op-

1

G.A. van Es, Het negeren van tijd en afstand in de abele spelen, TNTL 73 (1955), 161-192.
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zicht geenszins de realiteit te benaderen, zij hebben zich tijden en afstanden, waarover
zij min of meer (vooral min) duidelijk spraken, niet of nauwelijks gerealiseerd; deze
raakten immers in hun oog de quintessens van het spel niet. Tijd en afstand zijn
veeleer symbolisch bedoeld of hulpmiddel tot versterking van het dramatisch, vaak
romantisch gevoelseffect. De auteur van een abel spel laat dan ook rustig bijvoorbeeld
de chronologie in het gedrang komen als hij daardoor een gevoelsmoment tot hogere
expressiviteit kan opvoeren, of als hij daardoor trouw kan blijven aan het
alterneringsbeginsel op het simultaan toneel. De middeleeuwse dramaturg geeft in
zijn tekst geen geleidelijke ontwikkeling: hij verbindt rechtstreeks de kernpunten
van zijn dramatische voorstelling. De geografische meest uiteenliggende tonelen
liggen ‘als aangrenzende vertrekken’ naast elkaar.
Het meest ‘willekeurig’ bij de behandeling van tijd en plaats gaat, naar Van Es
heeft aangetoond, de auteur van Esmoreit te werk; minder grillig die in Gloriant; het
dichtst nadert de realiteit de schrijver van Lanseloet. De vraag is echter, of hij zich
in dit laatste geval daarvan bewust geweest is, en of dit alles niet uit de aard van de
gedramatiseerde stof voortvloeide. De eerste twee spelen gaan meer aanwijsbaar
terug op epische bronnen, waarvan zij gegevens compileren: in Lanseloet schijnt de
auteur zelfstandiger te zijn (te werk te gaan) bij het scheppen en uitwerken van zijn
dramatische situatie.
Ook in andere opzichten constateert men verschillen tussen de spelen1. In Lanseloet
zijn nooit meer dan twee personen tegelijk op het toneel, hoewel zes personen bij
het spel betrokken zijn. De andere spelen geven een heel ander beeld te zien: op
verschillende plaatsen treden meer figuren tegelijk op: in Gloriant vijf tot zes, in
Esmoreit vier, (in Vanden Winter ende vanden Somer vijf). In Lanseloet komt ook
een geringer aantal kórte ‘spreekbeurten’ voor dan in Gloriant en Esmoreit (half
zoveel), waardoor het spel een veel statischer karakter krijgt. Daarbij sluit zich de
‘lokale’ structuur aan: in Lanseloet wordt maar vier maal gewisseld, in Gloriant zes,
in Esmoreit zelfs acht keer.
Nog andere structuurverschillen vallen op, die de compositie van de toneelstukken
verder bepalen: men zou2 de compositie van Lanseloet kunnen kenschetsen als
gebouwd op ‘spanningsbogen’: een die de pri-

1
2

Voor het volgende N. Wijngaards, Structuurvergelijking bij de abele spelen, Levende Talen,
juni 1962, 322-7.
K. Iwema, Beschouwingen over de Gloriant, Spiegel der Letteren VII (1963-4), 241-52.
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maire verhouding tussen Lanseloet en Sanderijn omvat, de tweede die tussen Sanderijn
en de ridder, - waarna in een afsluitende episode teruggegrepen wordt op de eerste
verhouding (in welke afsluitende periode de ridder niet meer op het toneel verschijnt,
al bepaalt hij wel mede Sanderijns verhouding tot Lanseloet).
In Esmoreit is de verhouding eigenlijk kunstiger: de binnenste spanningsboog
omvat de verhouding tussen Esmoreit en Damiët; daaromheen een wijdere boog, die
begint vóór Esmoreit actief wordt (nl. Robbrechts aanvankelijke zegepraal) en eindigt
nà Esmoreits huwelijk (nl. de ophanging van de misdadige Robbrecht).
In Gloriant wordt in de eerste helft de problematiek van de trots gesteld, van de
hoge aard, maar, zoals hiervóor al werd gezegd, in een weinig conflictachtige opbouw:
als het signalement van de hoge aard der beide hoofdpersonen gegeven is, blijken
zij juist daardoor geschikte partners te zijn. Daarna pas, in de tweede helft van het
stuk, ontstaan de moeilijkheden, die echter van een geheel andere orde zijn. De
aandacht valt op de tegenstelling tussen christelijk en heidens, maar vooral op de
vete tussen Gloriants geslacht en dat van Roede Lioen, die leidt tot de
gevangenneming van Gloriant en Florentijn. Bekeringen in geloofszaken komen
echter even snel tot stand als die van het hart, en gevangenschappen worden even
gemakkelijk ongedaan gemaakt als tot stand gebracht. Zoals de eerste helft tendeert
naar het loflied van Gloriant op de liefde, tendeert de tweede naar het loflied van
Gheraert op de triómf van deze liefde, die alle uitwendige moeilijkheden glorierijk
heeft overwonnen, ondanks dreigende gevaren. Het bijzondere van Gloriant is echter,
dat binnen de eerste spanningsboog reeds zeer duidelijk de komst van de tweede
wordt aangekondigd en voorbereid, iets waarvan in Lanseloet geen sprake is. - Het
is ook deze verwevenheid van handelingsaspecten1 die Gloriant en Esmoreit
toneeltechnisch ‘verder’ gevorderd doet zijn dan Lanseloet.
Men heeft op grond van de syntaxis van de abele spelen menen te kunnen
concluderen2 tot een nauwere samenhang tussen Gloriant en

1

2

J.I.M. van der Kun, Handelingsaspecten in het drama, Nijmegen, 1938.
Wijngaards spreekt van ‘verwoekeringstendentie’ (t.a.p., p. 325), - een afkeurende term die
minder op zijn plaats lijkt. - In een latere publikatie Open en gesloten vormen in het
Middeleeuws drama, Groningen, 1965, komt Wijngaards vanuit een iets andere gezichtshoek
op dit vraagstuk terug om te stellen, dat Lanseloet de meer ‘gesloten’ toneelvorm bezit,
Esmoreit de meest ‘open’; a.w., p. 12.
G. Stellinga, De abele spelen, zinsvormen en zinsfuncties, Groningen, 1955.
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Esmoreit; Lanseloet vertoont in bepaalde opzichten duidelijke overeenkomsten met
Gloriant en Esmoreit. - Op grond van de structuurverschillen kwam men tot een
soortgelijke conclusie, met deze toevoeging dat Lanseloet een eenvoudiger structuur
vertoont dan de beide andere, en dus ofwel door een ander auteur geschreven moet
zijn, ofwel door dezelfde auteur in een vroeger stadium1.
G. Stuiveling gaf2 een gedetailleerde analyse van de spelen, waarvan hier alleen
enkele conclusies mogen volgen. Hij ziet de spelen ingedeeld in bedrijven (Esmoreit
drie, Gloriant vijf, Lanseloet drie), waarbij soms een bedrijf bestaat uit segmenten
(Esmoreit bijvoorbeeld het eerste en derde bedrijf: twee segmenten). De bedrijven
worden door monologen afgescheiden en omringd. Gelijksoortigheid ziet hij tussen
Esmoreit en Gloriant voor wat betreft het aantal optredende spelers: in de tweede
helft van beide stukken neemt het aantal spelers per tafereel toe.
De bouw van de Lanseloet van Denemarken is iets minder gecompliceerd inzover
hierin alleen maar monologen en dialogen afwisselen; het aantal optredende personen
is een of twee (een enkele keer kan men stellen: drie).
Stuiveling concludeert tot ofwel ‘de invloed van een overheersende traditie van
toneelschrijfkunst, òf de persoonlijke visie en creativiteit van een uitermate begaafd
auteur’; in de volgende zin meent hij de ‘waarschijnlijkheid van de ene auteur voor
waarheid’ te mogen houden, ‘al zijn daarop nog variaties denkbaar van bijvoorbeeld
vader en zoon, of om in gildestijl te blijven: meester en gezel’. De lezer van
Stuivelings beschouwing vraagt zich af, of een zekere scheiding tussen Esmoreit en
Gloriant enerzijds, en anderzijds Lanseloet niet meer voor de hand gelegen zou
hebben3.
Behalve de drie abele spelen - ze zijn betrekkelijk kort - bevat het handschrift
Hulthem de tekst van het abel spel Vanden Winter ende

1

2
3

Alhoewel...: is het verwerpelijk te veronderstellen, dat een auteur zich na een toneeltechnisch
meer gecompliceerde vorm gebruikt te hebben keert naar een eenvoudiger structuur? - Voor
wat de auteurskwestie betreft: W. van Eeghem meent als auteur van de Esmoreit te kunnen
aanwijzen Jan Dille, Brussels rederijker (Brusselse dichters, derde reeks, Brussel, 1958,
145-190, en Brusselse Post, 15 febr. 1955).
G. Stuiveling, Vakwerk, Zwolle, 1967, 7-43.
Na Stuivelings studie verscheen over De oorsprong der abele spelen en sotternieën een
studie van N.C.H. Wijngaard in Handelingen van de Zuidned. Mij. voor Taal- en Letterkunde
XXII (1968), 411-24 (hier nog niet verwerkt).
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vanden Somer1 met het oude twistgeding tussen de beide jaargetijden over de vraag
wie de mensheid het meeste baat brengt. Ook dit stuk is nog met het liefdesprobleem
verbonden, doordat het Venus is, die te hulp geroepen wordt om uitspraak te doen.
Men2 heeft verondersteld dat aan Vanden Winter ende vanden Somer een oude
berijmde tweespraak ten grondslag zou kunnen liggen. De grondstructuur immers is
uiterst simpel; zij is mogelijk moderner, wat minder stroef en wat speelbaarder’3
gemaakt door aanvullingen en inschuivingen, - bijvoorbeeld van de Venusfiguur die
alleen al vier van de zeven korte spreekbeurten die erin voorkomen voor haar rekening
neemt.
Uit het oogpunt van toneelschrijfkunst is ook dit stuk een merkwaardige prestatie:
de auteur heeft de jaargetijden en andere symbolen tot echt levende mensen weten
om te scheppen, iets wat de latere rederijker veelal niet meer doen zal.
Naast deze abele spelen werd ons overgeleverd een reeks kluchten, zg. sotternieën4:
een achttal dergelijke stukken is ons uit deze (of een enkel, als Nu Noch en
Playerwater, uit iets jongere) tijd overgeleverd. Zij verplaatsen ons met één slag in
de wereld van het volmaakt ònhoofse, rauwe volksleven: de vrouw die haar man
onder zijn ogen bedriegt (Lippijn), de vrouw die de baas speelt tot haar man door list
de tirannie weet te breken, maar er tenslotte weer invliegt (Nu Noch), de man die,
dank zij zijn geschenken, eens Drie daghe Here mag zijn en in zijn brooddronkenheid
de dwaaste dingen doet, de oude boer die in een wonderbusje blaast en meent daardoor
een verjongingskuur ondergaan te hebben: hij heeft zich intussen alleen maar zwarte
poeder over het gelaat geblazen (De Buskenblaser), - kortom: de ruwe grappen en
grollen, vooral met betrekking tot huiselijke verhoudingen tussen man en vrouw,
waarbij de man doorgaans in de middeleeuwen de sul speelt, de vrouw de feeks. Ook
het seksuele leven bleek in deze tijd, als in vroegere en latere, een bron waaruit men
rijkelijk putten kon. In de suggestieve uitbeelding van deze lagere en laagste
werkelijkheid heb-

1
2
3
4

Uitg. door R. Antonissen in Klass. Galerij, Antwerpen, 1946. Zie ook W. Liungman, Der
Kampf zwischen Sommer und Winter, Helsinki, 1941 (F.F. Communications 130).
M. Wijngaards, Levende Talen, 1962, 326.
Ibidem.
Volledige uitgave der sotternieën in P. Leendertz Jr., Middelnederlandsche Dramatische
Poëzie, Leiden, 1907.
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ben de schrijvers een grote bekwaamheid aan den dag gelegd: zij zijn met oor en oog
in de leer gegaan bij de realiteit en wisten, ongetwijfeld tot vermaak van hun publiek,
het wezenlijke uit te beelden1.
Van een deel dezer sotternieën is bekend, dat zij samen met de abele spelen werden
opgevoerd, waarschijnlijk ook wel door dezelfde spelers die eerst het ernstige spel
ten tonele brachten. De middeleeuwer wilde klaarblijkelijk niet zozeer ‘onder de
indruk’ van het ernstige geval als wel vrolijk gestemd door de klucht naar huis gaan!
Wie deze abele spelen en sotternieën in de tweede helft van de veertiende eeuw
geschreven hebben, is onbekend. Zij zijn waarschijnlijk tot stand gekomen in oostelijk
Zuid-Brabant, tegen het Limburgse aan2.

Boerden en sproken
Wordt de geschreven letterkunde van de dertiende eeuw beheerst door de
(ridder)roman, in de veertiende valt een zekere voorkeur voor het korte verhaal op.
Niet alsof voordien korte verhalen onbekend waren3. De stof ervan is, evenals die
van de sprookjes, internationaal verbreid geweest; zij werden voortverteld van mond
tot mond, van kermis tot kermis, van hof tot hof. Hierop bouwt de veertiende eeuw
voort: men noteert graag het kortere verhaal, doorgaans van geen groter omvang dan
twee- à driehonderd regels. De stof moge internationaal zijn, de wijze van bewerking
is over het algemeen vrij oorspronkelijk. Voor de ernstige verhalen, die wij heden
ten dage sproken noemen, kan men veelal de oudere bronnen elders aanwijzen (Gesta
Romanorum, Vitae Patrum, veel oosterse verzamelingen ook), de boerden, zoals
men de meer komische verhalen noemt, zijn vrijwel geheel autochtoon. Een deel van
deze verhalen heeft een allegorisch of symbolisch karakter, de meeste - óók de veelal
platte kluchten - hebben

1
2
3

Over de waardering van de epithalamische stijl zie J. Huizinga, Herfsttij, hoofdstuk VIII.
Voor de taal J.W. Muller, TNTL 1927, 292 vlg., R. Verdeyen in de inleiding op blz. 296,
noot 1 genoemde uitgave van Esmoreit, en A. van Loey, VMA, 1951.
Janet M. Ferrier, Forerunners of the French novel. An essay on the development of the
‘Nouvelle’ in the later Middle ages, Manchester, 1954, toont aan, dat de (Franse) ‘nouvelle’
niet alleen maar een imitatie was van de Italiaanse novelle, maar een integrerend bestanddeel
van de traditie der Franse literatuur, voortkomend uit de prozaroman en zich ontwikkelend
tot een genre met karakteristieke bloei en verfijnde techniek; aldus Regesten I (1956), no. 1,
p. 3.
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een duidelijk zedelijke strekking, vandaar dat zij exempelen of bispelen heten. De
boerden ontlenen hun stof over het algemeen aan het leven van de lagere kringen of
dat van de burgerij: aan de lust des vlezes is de hoofdrol toegekend; doorgaans vormen
de mannen de bedrogen partij, de vrouwen zijn hun te slim af; monniken en priesters
spelen een vaak weinig verheffende rol in het eeuwige spel der liefde. De sproken
daarentegen handhaven de voorkeur voor de ridderlijke sfeer, maar behandelen ook
tal van andere ernstige onderwerpen, altijd in de idealistische gedachtengang1.
Beroemd werd de lichtelijk sentimentele geschiedenis van Pyramus en Thysbe, het
verhaal Van tween kinderen, die droeghen ene starcke minne een ontfarmelijc dinc2.
Opofferende gezindheid van twee mannen voor elkaar is de grondgedachte van de
sproke Van tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden3 De mantel van eren4
verhaalt van de riddervrouw, wier man ‘wel twaelf jaar in heidenesse ... die felle
Gods viande’ bestreed; zij stuurt hem steeds geld, tot zij tenslotte zelf geheel verarmt.
Als haar man, overdekt met roem, terugkeert, kan zij zich niet schitterend kleden als
de andere prachtig uitgedoste vrouwen, maar haar man strekte haar tot ‘mantel van
eren,’ waardoor geen vrouw schitterde zoals zij op het feest, dat de landsheer gaf ter
ere van de teruggekeerde ridder. En zo is er meer, ook van godsdienstige strekking,
dat hier echter niet verder opgesomd kan worden.
Min of meer bekende auteurs van dit soort werk zijn de Gentenaar BOUDEWIJN
5
VAN DER LORE met een niet onverdienstelijke allegorie De Maghet van Ghend (1381) ;
AUGUSTIJNKEN VAN DORDT, op wiens naam ons uit de tweede helft van de veertiende
eeuw enkele gedichten, waaronder weer allegorieën, zijn overgeleverd6, vooral echter
WILLEM VAN

1

Voor de oudere uitgaven der boerden en sproken zie b.v. J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II,
76-77. Daarna werden de boerden uitgegeven door C.H.A. Kruyskamp, De Middelnederlandse
Boerden, 's-Gravenhage, 1957.

2

Pyramus en Thysbe, uitg. door E. Verwijs, Bloemlezing uit Middelned. Dichters3, III, 1-8.
Van tween ghesellen, uitg. E. Verwijs, Bloemlezing III, 9-17.
Mantel van Eren, uitg. Belgisch Museum X, 64-69.
Boudewijn van der Lore, uitg. Ph. Blommaert, Oudvlaemsche Gedichten II, Gent, 1841.
Over Van der Lore en Van Dordt, J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 67-69 (lit.-opgave op
p. 77). - W. Asselbergs vestigde op Augustijnken van Dordt de aandacht in zijn rede over
de bijbel in de late middeleeuwen van 1957 (opgenomen in Nijmeegse Colleges, Zwolle,
1967, 92-112) en besprak daarin het gedicht over ‘een ridder die waldoen haet’ (waarschijnlijk
van Augustijnken); hij zag erin een klacht over tijdelijke dienstbaarheid van de ziel aan de
duivel. T.a.p., 101. - C.F.P. Stutterheim en K. Heeroma gaven ieder een andere interpretatie
van het gedicht (resp. TNTL 83 (1967), 81-107, en 84 (1968), 38-52); op Heeroma reageerde
weer Stutterheim, TNTL 85 (1969), 194-211
De aandacht viel ook op Augustijnkens De Borch van Vroudenrijc, een allegorische
beschrijving van het vrouwelijk lichaam, een voorstelling die al bij Boendale voorkomt, maar
voor wat Augustijnken betreft vooral geïnspireerd is op een Frans strofisch gedicht La tour
amoureuse. Het gedicht van Augustijnken inspireerde, althans volgens Heeroma, de een
generatie jongere Jan Moritoen; m.a.w. de Dordse auteur zou de Brugse beïnvloed hebben,
een beïnvloeding van noord naar zuid. Vgl. K. Heeroma, De Borch van Vroudenrijc, TNTL
84 (1968), 1-37.

3
4
5
6
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HILDEGAERSBERCH, die geleefd moet hebben van vóór 1350 tot ongeveer 1408
(Hillegersberg is een plaatsje bij Rotterdam). Hij was een ongeletterd man, die zich
bitter beklaagt over zijn gebrek aan kennis en beschaving; nochtans heeft hij
geprofiteerd van het werk van voorgangers als Van Maerlant en Van Boendale, niet
voor de vorm van zijn werk, dat typisch veertiende-eeuws is met zijn voorkeur voor
disputaciën en allegorieën en zijn verdeling in coupletten, maar voor de geest van
nutte lering, die hij nog wat verder doordreef dan de beide genoemden1. Alle rangen
en standen, alle mensen houdt hij zijn wijze lessen voor, maar hij mist de idealistische
strijdbaarheid van Van Maerlant; hij is veeleer wankelmoedig en weifelachtig van
stemming. Zijn argumenten zijn weinig indrukwekkend, vaak zelfs triviaal, zoals
wanneer hij argumenteert, dat men maar één God aanbidden moet: men kan immers
‘met minre arbeide’ één God aanbidden dan vele! Aardig is hij als verteller; hij kan
goed waarnemen en heeft enige zin voor humor. Zo in Van het gestolen varken, en
Van den monnic. Maar over het geheel maakt Van Hildegaersberch een wat droge,
nuchtere indruk, de indruk van de broodschrijver die hij klaarblijkelijk was. Oud,
blijft hij ontgoocheld terugstaren op zijn vrij grote activiteit voor een mensheid die
hij altijd met overwegend pessimistische blik had beschouwd. En deze elegische
gemoedsstemming ontlokt hem enkele, sterker door gevoel bewogen stukken, die
mede tot het beste van zijn werk behoren, als Van ruste over het langzaam heenglijden
van de uren, Vanden hofman, en vooral Ic ben al moede, ic wil gaen rusten. Mogen
stukken als deze doen vermoeden dat er uit Van Hildegaersberch een groter dichter
gegroeid zou zijn, als hij niet door financiële afhankelijkheid gedwongen was geweest
tot ogendienarij?

1

Willem van Hildegaersberch, uitg. W. Bisschop en E. Verwijs, 's-Gravenhage, 1870. Vier
gedichten ook in E. Verwijs, Bloemlezing III, 62-85 (o.a. het bekende Van Mer, waarover
C.G.N. de Vooys, TNTL, 1918, 311).
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De beste verteller van novellen, als hoedanig wij de sproken toch beschouwen kunnen,
is de dichter DIRC POTTER (ca. 1370-1428).
Deze edelman werd omstreeks 1370 geboren uit een aanzienlijk geslacht. Hij
diende eerst Albrecht van Beieren, daarna Willem VI als secretaris. Later was hij in
dienst van Jacoba van Beieren, van Jan van Beieren en tenslotte van Philips van
Bourgondië. - Als secretaris van Willem VI heeft hij verschillende belangrijke
zendingen volbracht. Een ervan voerde hem, in verband met een geheime zending
in opdracht van Willem, ook naar Rome, waar hij tussen 1411 en 1412 langer dan
een jaar verbleef. Hij heeft er zich, volgens zijn eigen verklaring, enorm verveeld,
en keerde terug met een grote afkeer van de Italianen en hun verdorven zeden:
merkwaardig negatieve reactie van de eerste belangrijke Nederlandse auteur die
tijdens de volle opbloei van de renaissance in het vuur moet hebben gestaard zonder
iets van gloed en vlammen te hebben bemerkt.
Maar hij heeft er althans de idee van zijn grote werk Der Minnen Loep1 opgedaan.
Potter verhaalt, hoe hij eens ging wandelen langs een rivier om zijn melancholie te
verdrijven. Daar verscheen hem ‘in eens gheesten wise Ene joncfrou van hoghen
prise’, vrouwe Venus, die hem, ‘man ende scriver vanden bloede’, aanspoort in een
gedicht te beschrijven
Wat du van minne hebs ghehoert,
Hoedanich is der minnen loep
Ende hoe vaste si bindet den knoep,
Wat sy voertijts heeft ghedaen
Ende hoet den menighen is vergaen:
Op datsi leren moghen dair bij,
Wat liefte is ende wat minne sy. (I 128-134).

Volgaarne voldoet Potter aan haar verzoek, te eerder, daar Venus belooft hem te
helpen bij het vinden van zijn stof:
Nym die poeten in dijn memori
Ende besich menigherconne histori,
Die si van minnen hebben bescreven.
Ic wilse di inden sinne gheven. (I 119-122).

1

Der Minnen Loep, uitg. P. Leendertz Wz., Leiden, 1845-1847. B. Overmaat, NiTlg 1960,
210-19, acht het niet onmogelijk, dat Der Minnen Loep een vertaling uit het Duits is.
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En zo ontstond aan het einde van deze periode Der Minnen Loep als het
merkwaardigste gedicht in dit genre. Potter behandelt vier soorten liefde: eerst de
‘ghecke’ liefde, dan de goede reine liefde - die hij verdeelt in vier graden, volgens
de in die tijd, ook in Vander Feesten, voorkomende, uit scholastieke geschriften
herkomstige indeling -, vervolgens de ongeoorloofde minne, tenslotte de geoorloofde
minne. Geheel in de geest van de veertiende eeuw is Der Minnen Loep dus een
leerdicht, het genre dat eigenlijk over zijn ‘bloei’ heengegroeid en in verval geraakt
was, zonder dat echter de lust tot moraliseren was verdwenen. Potter heeft zijn
leerdicht dan ook geïnjecteerd met het andere, in deze eeuw geliefde, genre der korte
verhalen, en hij deed het beter dan zijn voorganger Van Hildegaersberch. De kleine
zestig novellen die zijn werk bevat, zijn niet alle meesterstukken, maar verschillende
ervan zijn uitmuntend verteld, levendig en goed verbeeld, in een losse, snelle
verteltrant neergeschreven, die van het levende Nederlands en de in spreekwoorden
en zegswijzen neergelegde volkswijsheid een goed gebruik weet te maken. Telkens
legt de schrijver de nadruk op de wijze les die uit het verhaalde te trekken valt. Men
krijgt soms de indruk, dat hij zich aan zijn publiek verplicht voelde een leerdicht te
schrijven, maar dat hij zich eigenlijk veel liever bezighield met het vertellen van
aardige en onaardige geschiedenissen. Hij kende deze klaarblijkelijk zeer goed; vele
ervan ontleent hij aan de schrijvers der klassieke oudheid (Ovidius vooral), sommige
aan de bijbel, andere weer aan middeleeuwse romans, mogelijk ook het een en ander
aan Boccaccio. ‘Poeten ende historien zanck Syn myn sinnen wael ghemanck’, mocht
hij met recht verklaren. En hij kan niet ophouden zijn liefdesgeschiedenissen in alle
genres - met een voor die tijd grote kiesheid - te vertellen. Natuurlijk: om te leren!...
Wat echter te denken over een passage als de volgende over de onbehouwen jonkman
die geen begrip heeft van de liefde:
Want dit is een proefelic dincg:
Al waert dat een huusbacken jonghe
Mit sijnre ongheslepenre tonghe
Yet guets worve an eenre vrouwen,
Twaren, mit alte cleynen rouwe
Soudi hi verliesen den soeten vont.
Hoe soude zijn herte worden ghewont?
Tfel is dicke, ten mach niet doer.
Al worde hi al gheset ter loer,
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Ten soude hem dencken gheen verlies,
Dat hi verlore dat gulden vlies.
Die nutscap behaecht hem veel bat,
Dan roesen gaert ende bloemen scat:
Die staen hem luttel in ghedachten (I 1328-41).

Klaarblijkelijk gaf de edelman in Potter de voorkeur aan de rozengaard en de
bloemenschat boven de nutscap, die hij volgens de begrippen van zijn eeuw te dienen
had. Daarmee in overeenstemming is zijn ‘leer’. Op de materiële inhoud ervan gaan
wij hier niet in: Potter trekt de grenzen hier en daar nogal wijd. Maar nergens klinkt
bij hem de onaangename preektoon van Vader Cats, met wie Busken Huet1 hem
vergeleken heeft: zijn mentaliteit is eer die van een artiest dan die van een
zedenmeester. Hij dient zich ook niet aan als de man die het beter weet of zich beroept
op eigen voortreffelijkheid, hij is veeleer de realist die zich erbij neerlegt dat de
mensen nu eenmaal zijn zoals ze zijn, zonder dat hem dit verleidt tot het laag bij de
grondse en op eigenbelang bedachte van Cats; hij leeft nog uit de opvatting die ware
liefde alleen mogelijk acht bij adellijke lieden en mensen van hogere beschaving.
Dit alles, intussen, is meer van cultuurhistorisch belang dan van strikt literair: de
moralisaties van Potter maken niet het blijvende van zijn vier boeken uit; dat doen
de novellen: een korte summa van veertiende-eeuwse vertelkunst.
In zijn latere jaren schreef Potter een tweede werk, thans in proza, door hem zelf
Blome der Doechden genoemd2. Het geval is enigszins te vergelijken met dat van
Jacob van Maerlant: ook Potter verloochent in zijn Blome het oudere Der Minnen
Loep wel niet, maar hij vindt er toch heel wat in te misprijzen. Wel neemt hij enkele
verhalen uit het oudere werk over in dit jongere, dat de goede, edele bloemen waar
de deugd in bloeide, wil doen onderscheiden van andere. Aansluitend op de Blome
schreef Potter nog een derde werk, dat nauw met de Blome samenhangt: Mellibeus,
een zedenkundig traktaat3. Potter stierf in 1428

1
2
3

C. Busken Huet, Land van Rembrand I, 1882, 250-272.
Blome der Doechden, uitg. als Dat bouck der Bloemen door Fr. P.S. Schoutens O.F.M.,
Hoogstraten, 1904 (in een minder nauwkeurige editie).
Mellibeus gaat, via een Franse bewerking (Le Livre de Mellibée et Prudence, met name een
bepaalde, te Parijs berustende tekst), terug op het Liber Consolationis van Albertanus van
Brescia, terwijl de verwijderde bron van de Blome de Fiore de Virtù van Fra Gozzadini zijn.
Voor deze Fiore steunde de Italiaanse schrijver met name op zedenkundige verhandelingen
van Albertanus; er bestaat zelfs nauw verband tussen de laatste capita van de Fiore en een
Latijns tractaat van Albertanus. Potter laat echter deze capita weg en zet er een volledig
afgerond ander tractaat van Albertanus (het Liber Consolationis dus) voor in de plaats. De
Blome en de Mellibeus vormen een door Potter als zodanig bedoelde eenheid. Voor dit alles
B.G.L. Overmaat, Mellibeus (proefschrift Nijmegen), s.l. [Arnhem], s.d. [1950], waarin ook
de tekst van Mellibeus. - Potters tekst heeft met die van het door Overmaat op p. 245
behandelde gedicht van Boendale alleen in zover uit te staan dat beide teruggaan op
Albertanus; de oudere tekst is min of meer vertaling, Potters tekst vrije bewerking via een
Franse tekst. Vgl. Overmaat, a.w., 30.
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als de ‘heksluiter van deze periode van gisting en verval, wier geest hij in zich
opneemt en samenvat’1.

1

J. van Mierlo, Bekn. Gesch.6, 135.
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Van middeleeuwen naar renaissance 1430-1567
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Inleiding
De renaissance in het algemeen1
1
De ‘breuk der tijden’ bestaat slechts in de verbeelding. In de werkelijkheid van de
natuurlijke orde treedt zij nergens op; het een ontwikkelt zich uit het ander krachtens
de wet van oorzaak en gevolg. Wie nauwkeurig toeziet, bemerkt dat het nieuwe wordt
voorbereid terwijl het oude nog schijnbaar de alleenheerschappij voert, en dat het
oude voortbestaat wanneer de nieuwe stand van zaken zich reeds definitief heeft
bevestigd. Een breuk treedt, in enig historisch proces, nergens op. Zelfs de zo unieke
1

Over de renaissance bestaat een zeer uitgebreide literatuur. Het wezenlijke uitgangspunt van
de discussie over dit onderwerp was het werk van J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance
in Italien, Basel, 1860. Dit geschrift gaf de stoot tot een grote reeks publikaties waarvan de
belangrijkste zijn behandeld in de synthetische studie van H. Schulte Nordholt, Het beeld
der Renaissance, Amsterdam, 1948, waarmee een Nederlands auteur eigenlijk voor het eerst
op waardige wijze deelneemt aan de discussie over wezen en waarde der renaissance. Schulte Nordholt bespreekt o.a.:
Ernst Walser, Christentum und Antike in der Auffassung der italienischen Frührenaissance,
in Archiv f. Kulturgesch. II (1914), 273-288; Ernst Walser, Lebens- und Glaubensprobleme
aus dem Zeitalter der Ren., Die Religion des Luigi Pulci, ihre Quellen und ihre Bedeutung,
Die neueren Sprachen, Zschr. f.d. Unterricht im Engl. u. Franz., 10. Beiheft, Marburg, 1926;
Konrad Burdach, Sinn und Ursprung der Worte Renaissance und Reformation, in Sitzungber.
der Kgl. Pr. Akad. der Wiss., XXXII, I, 594-646; herdruk 1918 in Ref., Ren. und Hum., tweede
druk 1926, Berlijn; Bertrando Spaventa, Scritti filosofici, ed. G. Gentile, Napels, 1901; H.W.
Eppelsheimer, Das Renaissance-Problem, in Deutsche Vierteljahrschrift für
Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte II, 477-500; Giovanni Gentile, La Concezione
Umanistica nel Mondo, in Nuova Antologia, 277, 1931, 307 vlg.; J.P. van Praag, in De Stem
21 (1941), 522-544; A. von Martin, Soziologie der Renaissance, Stuttgart, 1932; J. Huizinga,
Het probleem der Renaissance, in Tien Studiën, Haarlem, 1926, 289-344.
Van belang zijn verder de door Schulte Nordholt niet behandelde Fr. Olgiati, L' Anima dell'
Umanesimo e del Rinascimento, Milaan (vgl. Studia Catholica III (1927), 187-200), H.W.
Rüssel, Gestalt eines christlichen Humanismus, Amsterdam, 1940, Philippe Monnier, Le
Quattrocento. Essai sur l'histoire littéraire du XVe siècle italien17, 2 delen, Paris, 1920; God.
Kurth, L'église aux tournants de l'histoire5, Bruxelles, 1922, 123-160; Aug. Vermeylen,
Geschiedenis der Europeesche plastiek en schilderkunst, 3 delen, Amsterdam, 1921-1925;
nieuwe uitgaaf in één deel, Amsterdam, 1945; dez., De Vlaamsche letterkunde door de
eeuwen heen I, Amsterdam, 1932; G.J. Hoogewerff, De ontwikkeling der Italiaansche
Renaissance, Zutphen, (1921); Annalen Kath. Wetensch. Ver., 1930, 171-235 (artikelen dr.
G. Brom, dr. J. de Jong, dr. P.C. de Brouwer, F. v.d. Borne); P. Sobry, Principiëele
beschouwingen over de studie en het karakter der Renaissancistische literatuur, voornamelijk
in Italië, Feestbundel H.J. v.d. Wijer, Leuven, 1944; A. Stubbe C.s.s.R., Naturalistisch of
Mystiek? Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok, Leuven,
1933; A.J.M. Cornelissen, De strijd om de moderne staatsidee I. Het Macchiavellisme,
Nijmegen, 1946; B. de Ligt, Erasmus begrepen uit de Geest der Renaissance, Arnhem, 1936;
Alg. Lit. Gesch. III, De Renaissance, onder red. van prof. dr. P. Sobry, Utrecht; P.J.H.
Walgrave o.p., Het mensbeeld in de wijsbegeerte van de Renaissance en het Humanisme,
D.W.B., nov. 1961, 652-70; H.E. van Gelder, The two reformations in the 16th century. A
study of the religious aspects and consequences of Renaissance and Humanism, Den Haag,
1961 (bespr. H.W. van Tricht, De Gids, jan. 1963, 90-94); F. Bérence, La Renaissance
Italienne, Paris, 1954, in het Ned. vertaald als De Italiaanse Renaissance, Amsterdam, 1956,
en S. Dresden, Het humanistische denken. Italië-Frankrijk 1450-1600, 1967.
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gevloeide christendom, de gebeurtenis waarmee naar de stelling van Rüssel alle
andere historische gebeurtenissen in de geschiedenis in betrekking staan en waardoor
het verloop van de historie zin en richting kreeg1, - kan niet zonder meer tegenover
de oudheid gesteld worden. Het christendom behoort, zoals Rüssel zegt2, zélf tot de
antieke wereld, het is de laatste grote uiting van de oudheid, en kan alleen maar van
de Antieken uit begrepen worden. En zoals het christendom chronologisch en naar
inhoud erfgenaam is van de oudheid, zo is op ander niveau de renaissance
chronologisch en naar inhoud erfgenaam van de christelijke middeleeuwen. Om de
parallel nog even vast te houden: zoals het Griekse denken en de Romeinse zin voor
denken in het christelijk dogma weer een houvast vonden en een tegenwicht, waardoor
voorkomen werd een verloren gaan in de ongeremde speculatie, valse magie,
onwaarachtige mystiek en barbaarse ‘Willkür’ van het oosten3, zo vond in de
renaissance het christelijk-middeleeuwse na de spanningen van speculatief denken
en mystieke geestesverrukking, na een nadrukkelijke oriëntatie op de ‘andere wereld’
een houvast en nieuw evenwicht in de pogingen van de renaissance de ‘aardse’
dimensies onder bedwang te krijgen. De renaissance voltooide de middeleeuwen,
bouwde op hen voort en vernieuwde het verstarde.

1
2

3

H.W. Rüssel, Gestalt eines christlichen Humanismus, Pantheon Akademische
Verlagsgesellschaft, Amsterdam, 1940, 53.
De oudheid was, met Socrates en Plato, stellig niet ‘blind’ en ‘goddeloos’, maar veeleer
wachtende op de Openbaring en God. Het christendom brácht de menswording van de
scheppende God in Christus, zijn boodschap en zijn aanbidding, en als zodanig was het
inderdaad geheel nieuw. Aldus Rüssel, a.w., 24 vlg.
Rüssel, 47, 51.
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In de gestadige groei der Westeuropese mensheid is de renaissance een belangrijke
bloeiperiode, een bloei echter die opgroeit in de tuin der middeleeuwen. Zij vormt
een versnelling van het levenstempo; zij betekent een alzijdig openbloesemen van
eeuwenlang verzamelde vitale krachten. Heel de rijke groei der middeleeuwse
beschaving stuwt de krachten samen; al de in de middeleeuwen opgehoopte energieën
komen nu met toenemende kracht in beweging en scheppen de nieuwe era.
De renaissance is niet een scherp begrensd feitelijk verschijnsel, maar een
potentiële, dynamische kracht, die zich in bepaalde persoonlijkheden en feiten reeds
voelbaar maakt, lang vóór zij op brede terreinen des levens tot volle ontplooiing
komt. Het is de kracht van de geestelijke rijkdom die verzameld werd in eeuwen
gestage cultuurarbeid, met name nadat de ridderlijke dominant in de cultuur had
moeten plaats maken voor de burgerlijke, de derde stand was opgekomen, steeds
meer ontwikkelde leken aan het hogere beschavingsleven waren gaan deelnemen,
en de toenemende welvaart van de burgerij, naast die van de vorsten, een bredere en
meer alzijdige ontwikkeling van het geestelijk artistiek leven mogelijk maakte.
Al deze factoren, geheel de ontwikkeling van de maatschappelijke en culturele
verhoudingen in West-Europa, scheppen de sociale voorwaarden voor het ontstaan
van de alzijdige cultuurbeweging der renaissance. De renaissance is zeker niet
uitsluitend een artistieke beweging, al lijkt dat op het eerste gezicht zo, doordat zij
zich zo duidelijk manifesteerde in de produkten der artistiek-scheppende geesten en
daarin de eeuwen door het gemakkelijkst zichtbaar bleef. Zij is echter in werkelijkheid
een cultuurbeweging die héél het maatschappelijk en culturele leven bezielde, zowel
de godsdienstige opvattingen als het recht, de zeden en de mode, de sociale, de
economische en de staatkundige verhoudingen, daarbij voortbouwend op het in de
middeleeuwen verworven humanisme. De vernieuwing van de kunst is slechts één
- zij het zeer opvallende - exponent van de algehele, geleidelijk zich voltrekkende,
verandering van het leven. Deze verandering in het maatschappelijk leven vloeit
voort uit een verandering in het denken, voelen, waarderen en willen van de mens,
die geleidelijk en langzaam was veranderd, - niet, uiteraard, naar zijn wezen, maar
in de structurele componenten van zijn persoonlijkheid, die de in eeuwen moeizame
arbeid verworven rijkdommen, zowel geestelijke als materiële, anders gaat waarderen
en hanteren.
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Deze verschuivingen in de componenten van zijn levensbeeld, wereldbeschouwing
en levenshouding overwinnen geleidelijk een zekere middeleeuwse eenzijdigheid
(om naderhand weer een andere eenzijdigheid te veroorzaken).
Hoe deze verschuivingen te omschrijven?
De orthodox-katholiek denkende middeleeuwer huldigde een strak theocentrische
wereldbeschouwing. God werd door hem gezien, niet alleen als schepper en behouder
van deze wereld, maar ook als degene op wie, als op het laatste doel, heel de schepping
gericht was; men zag het leven van enkeling en gemeenschap steeds in noodzakelijke
verhouding tot het einddoel1, beschouwde ook al het geschapene als uitsluitend
middel. Het goddelijke, bovennatuurlijke, heilige beheerste de hele samenleving als
gevolg van de stelling, dat alle aardse zaken volstrekt moeten staan in de dienst van
God en de goddelijke zaken, om zijn rijk hier op aarde te verwerkelijken2.
Daarmee was ook aan de wijsbegeerte doel en taak aangewezen: door middel van
het redelijk verstand heel de orde der natuur gebruiken om de mens op de weg naar
zijn eeuwige bestemming te helpen en hem nader te brengen tot God. Het denken
was daarmee in zekere zin een godsdienstige functie toegewezen.
Toch stond aan de denkers uit de scholastieke periode het onderscheid tussen
geloof en weten althans in theorie voor ogen. Oók de voor-thomische denkers, die
nog sterk beïnvloed waren door de neoplatoons-augustijnse wereldbeschouwing.
Deze zag in de zinnelijk waarneembare wereld wezenlijk slechts een afbeelding van
het bovenzinnelijke, en beschouwde alle profane kennis slechts als onderdeel van
de hogere wijsheid die de mens hier op aarde geschonken wordt door Gods
openbaring; wijsbegeerte, die niet door het geloof wordt voorgelicht, moest
noodzakelijk in dwaling vervallen. Anderzijds kon de

1
2

F. Sassen, Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwsche Wijsbegeerte, Nijmegen 1928,
54.
Dat wil volstrekt níet zeggen dat iedere individuele middeleeuwer ‘beheerst’ werd door het
goddelijke, bovennatuurlijke, heilige, zelfs niet dat hij alles in deze verhoudingen zàg. Een
‘heilige’ tijd kan men de middeleeuwen bepaald niet noemen. En afgezien van de als zondig
ervaren afwijkingen van de norm, heel de middeleeuwen door, komen in tal van gevallen
spontaan ongeloof voor en ketterij. Zie J. Huizinga, Herfsttij, 169-70 en de daar in de noten
aangehaalde literatuur.
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wijsbegeerte, zij het geassisteerd door de verlichting van boven, de door het geloof
gekende waarheid in weten omzetten.
Thomas van Aquino verkondigde de nieuwe visie, die een afgrenzing van geloof
en weten mogelijk maakte. Tegenover de zojuist geschetste mystische beschouwing
doet, aldus F. Sassen, de opvatting van Thomas van Aquino naturalistisch aan. ‘Voor
hem heeft de wereld een eigen werkelijkheid, die waard is, om haarzelfswil te worden
bekeken en die uit haarzelf kan worden verklaard. De profane kennis krijgt een eigen
zelfstandige waarde als metaphysische vervolmaking van den mensch, al blijft ze
ondergeschikt aan het laatste doel. Thomas' aristotelische kentheorie, die alle
natuurlijke kennis uit de geschapen wereld laat trekken, brengt ook practisch de
scheiding tusschen geopenbaarde en natuurlijke waarheden tot stand’1.
Thomas' beschouwingswijze hief aldus in haar consequenties de eenzijdigheid op
die voortvloeiende uit de beschouwing van al het geschapene uitsluitend als middel.
Thomas betoogde dat het mogelijk was om, zonder enigszins te kort te doen aan
de hiërachie der waarden, natuur en cultuur te beschouwen, niet alléén als middel,
dat als zodanig enkel en alleen dient voor het doel en door het doel bepaald wordt,
maar hen óók te zien als doel, dat als doel zijn eigen waarde heeft. Weliswaar een
intermediair doel, aangezien het uiteindelijk onderworpen is aan een hoger, maar
dan toch een goed en een waarde op zich, en niet uitsluitend een middel2.
De door deze visie geïnaugureerde beschouwingswijze heeft wijs-

1
2

F. Sassen, Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwsche Wijsbegeerte, Nijmegen, 1928,
55; zie voor de hier behandelde zaken dit werk 51-6.
De scholastieke wijsbegeerte die deze onderscheiding maakte, maakt in de werkoorzaak
onderscheid tussen tweede voornaamste oorzaak, die - ofschoon ondergeschikt aan een
hogere tweede oorzaak, of, in elk geval, aan de Eerste Oorzaak, - toch een gevolg voortbrengt
dat met haar eigen soortelijk zijn overeenkomt, en de instrumentele oorzaak, die alleen
volgens eigen oorzakelijkheid werkt, in zoverre, dat een hogere oorzaak van haar gebruik
maakt om haar eigen doel te bereiken en zo een gevolg voortbrengt, dat haar eigen soortelijk
zijn te boven gaat. De beitel van de beeldhouwer is een ‘instrumentele’ oorzaak voor het
beeld; de beeldhouwer is de ‘voornaamste’ oorzaak (maar toch slechts weer de tweede, omdat
hij ondergeschikt is aan de oorzakelijkheid van de architekt, die het gebouw, waarvoor dit
beeld dient, tot stand brengt). De nog niet genuanceerde vroeg-middeleeuwse opvatting nu,
kende het tijdelijke slechts als zuiver middel, als instrument tot het geestelijke: soms werd
deze opvatting tot zulke verre consequenties doorgevoerd dat hieruit onheilen voortvloeiden.
De scholastieke onderscheiding daarentegen, brengt de denkers er geleidelijk toe de tijdelijke
zaken niet langer alléén het karakter van middel en instrumentele oorzaak voor het eeuwige
leven toe te kennen, maar aan dat tijdelijke de waarde te geven van een eigen doel, (zij het
een intermediair, waarbij het tijdelijke ondergeordend bleef aan het geestelijke).
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gerig gesanctioneerd en gestimuleerd wat met de geleidelijke ontwikkeling en
ontplooiing van het leven als nieuwe werkelijkheid en nieuw wereldbeeld ontstaan
zal en renaissance wordt genoemd.
Niet alleen het thomisme had dit effect. Wij zagen reeds1 hoe de synthese van
Thomas zich niet met albeslissende kracht aan de mannen van wetenschap en theologie
kon opdringen, maar, vooral door de nawerkende kracht van het rationalistische
averroïsme, weer uiteengebroken werd. Dit laatste leidde tot het nieuwe rationalisme
van de veertiende en vijftiende eeuw, dat de authentieke waarde van de Openbaring
niet erkende en in tal van gevallen uitliep op atheïsme.
Daarnaast ondermijnde het nominalisme met zijn verwerping van het bestaan van
de algemene begrippen in aanzienlijke mate de neiging tot speculatieve wijsbegeerte.
Dit alles betekende, naast Thomas' visie, stuwkracht in de richting van het concrete.
De vroegere voorkeur voor het algemene begrip en het synthetisch denken, die de
‘gotische’ mens kenmerkte, werd in de vijftiende en zestiende eeuw ook principieel
in toenemende mate vervangen door de voorkeur voor de waarneming van het concrete
en bijzondere. Wij hebben dit alles zich zien ontwikkelen2 in de veertiende eeuw;
het is de basis van wat, in deze sector, de renaissance zal kenmerken: men ziet het
leven niet meer alleen en uitsluitend in noodzakelijke, strakke verhouding tot het
einddoel en in afhankelijkheid van het opperwezen; men ziet de natuur ook als een
eigen waardevolle werkelijkheid, uit haarzelf verklaarbaar.
Dit aspect nu heeft in zijn ontwikkeling in de loop van de eeuwen geleid tot het
verlangen al het geschapene in en om zijn veelvuldige verschijningsvormen te
bestuderen. Had men zich in de vorige eeuwen bij voorkeur van de concreta gewend
naar metafysische waarden (om dan op te stijgen tot God, natuur en mens bestuderend
in hun relatie met en afhankelijk van God), nú keert men zich steeds sterker naar de
aarde en haar realia, naar de concrete zijde van de aardse realiteit.
Deze wending betekent allerminst een vernietigen, om daarna tot een nieuwe
opbouw over te gaan; de natuurlijke ontplooiing van het menselijk denken kwam tot
bestudering van een àndere zijde van de

1
2

Zie hier p. 199 vlg.
Zie hier p. 200 vlg.
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realiteit, van dezelfde realiteit die vroeger meer uitsluitend van haar abstracte zijde
werd beschouwd. Het is deze zucht naar het concrete, deze concretezza, die de ziel
genoemd is van humanisme en renaissance1.
Deze concretezza vloeit als hierboven aangeduid, mede regelrecht voort uit de
synthetische visie van Thomas van Aquino, zij was ook voor de katholieke denker
volledig aanvaardbaar. Erkennend als alomvattende waarheid dat God schepper en
einddoel is van al het bestaande, bleef aanvankelijk de zin voor het concrete bínnen
de orthodoxie der katholieke leer, al plaatste zij de alomvattende universele waarheid
niet meer voortdurend op de voorgrond. Zij bleef binnen de orthodoxie, omdat de
renaissancist zijn activiteit ‘implicite op God’ richtte2. Met haar concretezza
vervolmaakte en voltooide, aldus gezien, de renaissance wat in de middeleeuwse
cultuur besloten lag. Zij hief, door deze concretezza in denken en doen, een zekere
vroegmiddeleeuwse eenzijdigheid op en verrijkte haar beschaving. Met als gevolg
een verhoogde vreugde aan het aardse leven en de aardse schoonheid, de lust tot het
stellen van grote daden, grote cultuurdaden vooral.
Met verloop van jaren echter vond, op grond van dezelfde gegevens, een
ontwikkeling plaats in andere richting, in die van een vernatuurlijkingsproces dat de
relaties met het buiten- en bovennatuurlijke ging slaken. Dit proces, dat uit de
concretezza zo gemakkelijk kon voortvloeien, deed het transcendentale steeds verder
terugwijken uit de aandacht, en bracht uiteindelijk via een reeks compromis-posities,
voor velen de losmaking uit de ‘transzendente Zwecksetzung’, de losmaking van de
mens uit de ‘res publica christiana’.
Deze losmaking voltrekt zich uiteraard niet ineens, noch op de verschillende
terreinen des levens in dezelfde fasenvolgorde. Maar zij bracht in de loop van vele
jaren toch een nadrukkelijke en in veel gevallen al het andere uit-sluitende oriëntatie
op de aarde en het aardse; niet alleen het wijsgerig en theologisch denken, ook
politieke, economische en staatkundige aangelegenheden worden daardoor op den
duur min of meer als autonome realiteiten gezien, worden ge-

1
2

Aldus de these van Fr. Olgiati, L'Anima dell' Umanesimo e del Rinascimento, Milaan; vgl.
de samenvatting van P.J.M. Heskes, Studia Catholica III (1927), 187-200.
‘En dat is genoeg, want tot een van nature goeden act wordt niet de religieuze intentie geëischt,
maar is 't voldoende, dat de act zelf objectief niet-slecht is en men hem stelt volgens de
voorschriften van de rede’. Aldus P.C. de Brouwer, Annalen Kath. Wetensch. Ver., 1930,
212.
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leidelijk ook als zodanig beschouwd; de opvattingen omtrent hun aard worden
losgemaakt van de vroegere theologische opvattingen, waardoor zij primair binnen
een alomvattend kader aan hogere dan hun eigen normen gebonden waren. De
natuurwetenschappen worden intensief beoefend en stimuleren op hun beurt in de
denkende en ontdekkende mens het gevoel van macht en heerschappij (over de
natuur), waardoor deze periode nadrukkelijk gekenmerkt wordt. Velen uit de
renaissancetijd kennen de overtuiging scheppers te zijn van een eígen wereld1; een
eigen geesteswereld vooral waarin men vrijmachtig scheppen kan, beheersers van
de stoffelijke wereld die als gegeven voor hen ligt. De Italiaanse wijsgeer Spaventa
ziet in de renaissance essentieel werkzaam de scheppende macht van de menselijke
geest; deze geest keert van zijn hoogvliegende middeleeuwse metafysische
bespiegelingen naar het leven op aarde; daardoor krijgen, meent hij, alle vormen van
dit leven weer kracht, innerlijke harmonie, werkelijke samenhang, warmte, energie.
In heel Europa is dit nieuwe leven werkzaam; overal ontkiemt het op zijn eigen wijze,
al kent Spaventa het primaat toe aan Italië. De grote uitvindingen, de ontdekkingen
van de drukpers, de nieuwe wereld, het systeem van Copernicus, het zijn evenzoveel
uitingen van de nieuwe geest, die tot herwaardering van het aardse roept2.

2
Wordt de renaissance dus wezenlijk gekenmerkt door deze wending (van de geest)
naar de aarde, naar haar grijpbare vormverscheidenheid die tot altijd nieuwe
ontdekkingen leidde, tot haar schoonheid ook, deze tijd plaatst ook de mens, misschien
allereerst de mens, (de door de middeleeuwen in zijn humanitas ‘ontdekte’ mens!)
in een nieuw perspectief!
In die middeleeuwen zag men - globaal - de mens in een duidelijk theocentrisch
perspectief. Verouderd is de opvatting dat het de middeleeuwer niet geoorloofd zou
zijn geweest te streven naar ontwikkeling tot zelfstandige persoonlijkheid, nog sterker
verouderd de gedachte dat men geen aandacht zou gehad hebben voor de typisch
‘menselijke’ aspecten van zijn persoonlijkheid: denken en gemoedsleven. Veeleer

1
2

Aldus Gentile; vgl. H. Schulte Nordholt, Het beeld der Renaissance, Amsterdam, 1948
(verder aangehaald als Schulte N.), 135.
Vgl. Schulte N., 126 vlg.
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het tegendeel is het geval. Veeleer zijn het de middeleeuwen geweest die de humanitas
cultiveerden, zij het in theocentrisch perspectief. In Dantes Goddelijke Comedie komt
een polariteit tot uitdrukking die heel de gotische kunst en denkwereld kent; enerzijds
de gedachte van een ideale orde van een heelal dat Gods onveranderlijke wil uitdrukt,
anderzijds de veranderlijke existentie van ieder individueel menselijk wezen, dat
verlangen kent en pijn, en de prikkel van de herinnering. Zelfs in de ‘eeuwige’
plaatsen (hel, vagevuur en hemel) ontmoet Dante het menselijke ervaren in zijn
volheid: zijn probleem is: het menselijke te verzoenen met de goddelijke wil en de
opdracht tot gehoorzaamheid1.
Men stelde dat de mens met betrekking tot zijn ontwikkelingsmogelijkheid niet
geheel vrij was, gebonden als men de mens achtte aan de door God gestelde wetten
en het leven binnen de door hem gewilde, natuurlijke en bovennatuurlijke,
gemeenschappen, die men een besliste voorwaarde achtte voor de volledige
ontwikkeling der positief gerichte menselijke krachten. De middeleeuwer meende,
dat de door de erfzonde in de harmonische beheersing van zijn vermogens geschokte
mens slechts tot nieuwe innerlijke en maatschappelijke orde herboren kan worden
door zich te houden aan de door God gegeven voorschriften, welke hij verneemt
door diens kerk, en aan de door God in de natuur gelegde gemeenschapsorde. Hij
meent, dat de harmonische ontwikkeling van de persoonlijkheid slechts kan
geschieden in gebondenheid en zelfbeheersing, en dat de hoogste ontwikkeling der
persoonlijkheid plaatsvindt door de genade Gods, die de mens boven de natuur
verheft, hem verenigt met God en de gemeenschap der heiligen. De in haar eigen
waarde en diversiteit dus volledig erkende persoonlijkheid werd geacht alleen maar
harmonisch zichzelf te kunnen realiseren bínnen het kader van gemeenschappen die
haar tot haar levensdoel hadden te brengen, - een levensdoel dat wezenlijk gelegen
was buiten tijd en wereld.
Dit humanisme nu is de wortel van dat van de renaissance. Dit gotische humanisme
- we hebben indrukwekkende uitingen ervan ontmoet in de ‘renaissance’ van elfde
en twaalfde eeuw - is de eerste stap op weg naar secularisatie, als men vergelijkt met
de geslotenheid van de oudere romaanse denk- en kunstvormen. De gotische era
heeft, mede als gevolg van deze visie, de gestalte van de mens in het centrum

1

W. Sypher, Four stages of Renaissance style, Garden city, 1956, 37-8.
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van de kunst geplaatst, duidelijk humaniserend gedacht dus, (hoezeer deze era óók
dacht in abstracte systemen die buiten tijd en plaats reikten1).
Dit in de middeleeuwen ingezette en in de renaissance voortgezette proces van
een zich ontwikkelende visie op de mens nu, heeft wederom een tweezijdige oriëntatie.
Stellig plaatste het de mens steeds duidelijker in het middelpunt van de belangstelling.
Dit behoefde niet per se te betekenen dat de God-mens onttroond werd door de
mens-god, maar wel dat de mens in de schepping gezien werd als centraal spiegelbeeld
van de goddelijke wijsheid en schoonheid. Zo b.v. bij Masaccio. Dit was de ene
oriëntatie, namelijk die binnen de christelijke wereldconceptie.
De andere voltrok zich in de richting van wat juist genoemd werd de onttroning
van de God-mens ten bate van de mens-god. Zij bracht mee een lósmaking uit hogere
bindingen en verbanden, een substantivering van aardse activiteiten. Deze mens
ervaart zich als een persoonlijkheid, met eigen onafhankelijk innerlijk leven en eigen
onafhankelijke uiterlijke levensmogelijkheden. Hij ziet zichzelf niet allereerst als
gebóndene in religieuze en maatschappelijke verbanden, maar als vrìje, ‘singuliere’
persoonlijkheid.
Deze individualisering voltrekt zich op de meest uiteenlopende gebieden van het
leven2. Zij vindt plaats op het terrein van het handelen, waar de buitenwaarts gerichte
expansiedrang zich royaal kon botvieren. De mens uit deze tijd ziet de wereld, de
nieuw-ontdekte, nieuw-gewaardeerde wereld als een arbeidsveld, ter ontginning en
beheersing. Hij heeft haar te ontginnen en te beheersen. Hij heeft er de krachten toe.
Hij heeft die krachten dus te ontplooien. In de renaissance horen dan ook thuis de
veroveraars, de conquistadoren, de bevaarders van de wereldzeeen, de helden. Alle
grote wilskrachtigen, maar ook en vooral de grote gevoels- en geestkrachtigen. Hier
ontplooit zich dus bij uitstek zijn individualisme, nu de robuste parvenu's de
overtuiging koesteren dat bij een juiste toepassing van de techniek alles mogelijk is3,
een hybris die óók geleid

1

2

3

Op deze polariteit berust ook de allegorie, die rekent met persoon én abstractie, historisch
gegeven én tijdeloosheid, plaatselijk én transcendent, - berust ook de nominalistische
controverse.
Te bedenken valt dat het hier voortdurend over theoretische overwegingen gaat. In de praktijk
van het middeleeuwse leven kende men, naast de ‘heilige banden’ al volop de
‘ongebondenheid’, het niet gebonden zijn aan die banden.
A. von Martin, Soziologie der Renaissance, Stuttgart, 1932, 26.
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heeft tot de ‘demonische aspecten van gewetenloosheid’ waarvan de renaissancetijd
vervuld is1.
Zij ontwikkelt zich in het politiek individualisme dat de nationale staat volgens
rationele normen tot stand brengt; een ethisch individualisme onttrekt zich aan het
transcendente oordeel, zodat de moreel-handelende persoonlijkheid in moderne zin
ontstaat; een religieus individualisme2 ontwikkelt zich in secten en, later, tot op zekere
hoogte in het protestantisme.
Op al deze terreinen speelt het ‘individualisme’ de grote rol: het vindt zijn prototype
en uitgangspunt in het individualisme tout court, dat van de mens. Dit individualisme
doet principieel zijn intrede. In de renaissance wordt de mens als zelfheerlijk
begrepen; de krachtige, sterke heldhaftige Mens treedt naar voren; hij is de schepper
van waarden, hij is ook de genieter van de aarde zonder dat deze genieting de aarde
als schepping Gods geldt; zij geldt de aarde tout court. Steeds sterker helt hij ertoe
over de verwerkelijking van het persoonlijkheidsideaal na te streven in vrijheid en
ontplooiing van alle menselijke vermogens zónder dat beperkingen door
gemeenschappen of buitenaardse motieven zijn levenshouding bepalen; hij ziet de
naar boven toegespitste lichtbundel van het geloof, die, van de hemel over de aarde
uitvallend, voor het middeleeuws gevoel het leven omvat hield en beheerste, niet
langer als altijd noodzakelijke voorwaarde voor ‘leven’; hij maakt de betrekkingen
tussen de mensen horizontaal3. Aanvankelijk bedoelt hij niet, principieel en volstrekt,
de banden door te snijden die de mens binden aan God en gemeenschap, maar men
verlegt het accent. De renaissancemens koestert een door de grote middeleeuwse
denkers gestimuleerde, van katholiek standpunt volkomen aanvaardbare, grotere
aandacht voor het individu als natuurlijk denkend en voelend wezen, Wat echter de
mogelijkheid meebracht, dat het besef van, en de relatie met God op de achtergrond
kon raken, dat ook de belangstelling voor de bovennatuurlijke èn natuurlijke
gemeenschappen, waarin deze zichzelf cultiverende mens leeft, en de in die
gemeenschappen besloten waarden zou verminderen. Aan dit effect is de
renaissancemens op den duur niet ontsnapt.

1
2
3

Schulte N., 237.
Vgl. de samenvatting van Joachimsen, Vom Mittelalter zum Reformation, Hist. Viertelj. Schr.
XX (1920), 435-6, in Schulte N., 183-4.
J. Walch, Nieuw Handboek, 162.
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Men verheerlijkt de Mens, vooral de ‘heldhaftige’ mens in zo alzijdig mogelijk
ontplooiing van krachten; maar niet slechts de wil, vooral ook de rede speelt haar
rol in de poging een nieuwe, glanzende, stralende wereld te scheppen. In beide
gevallen is het gevolg een sterke toename van het zelfbewustzijn. Doordat echter, in
veel gevallen, de katholiek-theologische grondslag onder het leven ondergraven was,
ging dit, in het positieve geval, berusten op zuiver-natuurlijke fundamenten, op de
persoonlijkheid en 's mensen - niet bovennatuurlijk beschouwde, maar strikt
humanistische - waardigheid, waarvan het ideale type gezien werd in de geïdealiseerde
Oudheid. In niet weinig gevallen echter ontstonden duidelijke excessen van
rationalisme, hoogmoed, ongeordende uitviering van menselijke krachten,
machtswellust, roemzucht, een door niets geremde, volstrekt onbeperkte ontplooiing
van eigen persoonlijkheid, van genotzucht en wellust, bewondering zelfs van de boze
krachten van de mens. Dit is individualisme in exces: de mens, die leeft niet alleen
als persoonlijkheid of zelfs singulariteit, maar als een kracht die staat naast, zelfs
tegenover de gemeenschap. Ook op het terrein van het geestesleven heerst in deze
tijd een verwante mentaliteit: een vaak kinderlijke ijdelheid en roemzucht drijven de
dichter, die zich de schenker van de onsterfelijkheid noemt. De benen die de weelde
van het renaissancistische persoonlijkheidsideaal in de praktijk moesten dragen,
waren niet altijd even sterk.
Oók de middeleeuwen kenden uiterst individualistische en zéér sterk autonome
persoonlijkheden; persoonlijkheden ook die zich niet aan hogere maatschappelijke
of religieuze normen gebonden achtten. Zij blijven echter betrekkelijk
uitzonderingsgevallen en worden door anderen niet ‘ideaal’ geacht. De renaissance
- in de vijftiende eeuw - kent echter de uomo singolare als normaal: ‘schrankenlos
spezialisieren sich tausend einzelne Gesichter’, zegt Burckhart1, en er is bewustzijn
van deze singularitas, van deze verregaande verbijzondering: men denke aan de
verfijnde analyse die Petrarca van zijn gecompliceerde persoonlijkheid geeft; de
vijftiende eeuw is vol van dit soort bespiegeling der eigen bijzondere persoonlijkheid2.
Tegenover deze streving naar verbijzondering en singulariteit staat, in een iets
verder gevorderd stadium der renaissance, het ideaal van de uomo universale, die de
onderschikking der bijzonderheden en particula-

1
2

J. Burckhardt, Die Kultur der Ren. in Italien (Burckhardt, Gesamtausgabe, Stuttgart, enz.,
1929) V, 95-96.
Schulte N., 198-9.
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riteiten aan een hogere harmonische menselijkheid voorstaat; in hem treedt op de
‘gegenseitige Neutralisierung des Vielen’; hij streeft naar de persoonlijkheid ‘in
welchem keine Eigenschaft aufdringlich vorherrscht’1. Leonardo da Vinci is er het
ideaaltype van. In de hoge renaissance is de singularitas bedwongen, stijgt het gevoel
van de eigenwaarde der harmonische persoonlijkheid. De Kerk heeft, in de zestiende
eeuw, van dit streven naar de harmonische persoonlijkheid en van het humanisme
in het algemeen gebruik gemaakt om de individualistische, singularistische tendensen
te bestrijden, ook het protestantisme dat men als een bron van ‘wanorde’ en ‘barbarij’
zag2. Maar tegenover de enkele universele persoonlijkheden staan, met name in de
vijftiende eeuw, ‘de duizend persoonlijkheden, die enkele faculteiten onbegrijpelijk
hoog hebben opgevoerd’3.

3
In dit proces van ‘vrijmaking’ der persoonlijkheid (en nieuwe binding) heeft een
uitermate belangrijke rol gespeeld al wat samengevat wordt onder de termen oudheid
en humanisme.
Sommigen omschrijven de renaissance als de periode waarin de mens leeft uit het
geloof aan de kracht tot vernieuwing des levens uit de terugkeer tot het oerbegin4.
De filologie achten zij de vruchtbare schepping van deze tijd, omdat zij de poort
opent ad fontes5.
Het hierbij optredende ad fontes is in de vroege renaissance het toverwoord. Van
dit teruggaan naar de oudheid verwacht men telkens opnieuw de herkenning van een
unieke openbaring die in een bepaald verleden heeft plaats gehad6. Toen hadden,
meende men, de mens en de menselijke geest zich het rijkst en verhevenst
geopenbaard7.

1
2
3
4
5

6
7

J. Burckhardt, a.w., V, 278; vgl. Schulte N., 193.
Vgl. Schulte N., 128.
Schulte N., 194.
Zo o.a. Borinski; zie Schulte N., 37.
Filologie (poetica) dan begrepen als het zien van de geestelijk kosmos uit het gezichtspunt
van de vormzoekende poeta (filoloog), en niet van de de begrippen ontledende filosoof
(scholasticus). Ibidem, 38.
Ibidem, 96.
‘De oorzaak, dat het antieke ideaal in het leven der Renaissance boven alles uitstraalt, ligt
hierin, dat het historisch gehalte ervan weer zoveel rijker was dan dat van de ridderlijke idee,
en dat het in veel wijder zin waarlijk cultuurideaal was. Het antieke levensmodel eerst kan
het voorwerp worden van een getrouwe navolging tot in bijzonderheden. Voor elke
levensuiting gaf de oudheid de handleiding en de prachtigste voorbeelden. Men kon zijn
kunst en zijn wetenschap, zijn briefstijl en welsprekendheid, zijn staatsopvatting en
krijgstactiek, zijn wijsbegeerte en geloof òf bevruchten met òf conformeren aan de goddelijke
oudheid. Zij leverde in volle overvloed kostelijk voedsel aan het ideaal’. J. Huizinga, Over
historische levensidealen, Haarlem, 1915, 24.
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Wel kenden ook de middeleeuwen de oudheid1; wel heeft de ene eeuw de traditie
van het kennen van klassieken overgeleverd aan de andere2, maar dit overleveren
heeft niet tot een gestadige verdieping gevoerd: de rivier der antieke traditie, die
vanaf de oudheid tot in de dertiende eeuw stroomt, voert níet naar de eigenlijke
renaissance3. Het lijkt veeleer alsof door een plotselinge nieuwe visie, gebaseerd op
de concretezza, in de Italiaanse steden met het zelfbewustzijn van hun burgers een
minder van vroegere bindingen en tradities afhankelijke, en daarom voor de toekomst
vruchtbaarder waardering der oudheid kon optreden4. Het lijkt erop, alsof men ineens
in een fris enthousiasme, in een nieuwe, spontane onbevangenheid de waarden van
de oudheid zag, men zag ze als nieuw, ‘en misschien is het geheim van de bekoorlijke
frisheid der nieuwe Humanistische cultuur in Florence juist gelegen in het feit, dat
de oude traditie verbroken werd’5. De oudheid is voor de renaissancisten, althans de
humanisten, de mythe, het ideale oerbeeld. Daarbij is van uitzonderlijk belang geweest
het terugvinden van belangrijke geschriften van oude Griekse en Romeinse schrijvers,
ook op het gebied van de letterkunde en letterkundige theorie, die tot deze
vernieuwende, verfrissende herwaardering van de Oudheid hebben bijgedragen. Wij
komen er in het volgend deel op terug.
In het tegen de oudheid aanleunend en zich op haar inspirerend humanisme ervoer
de mens uit de renaissancetijd zijn geestelijke grootheid

1

2
3
4
5

Het zal, in dit verband, ook voor de Nederlandse letterkunde van groot belang zijn nauwkeurig
te bestuderen, in hoeverre de middeleeuwse Nederlanders werkelijk meer dan elementair
Latijn kenden. Over het algemeen wordt de kennis van het Latijn waarschijnlijk zeer overschat.
Men vergelijke het geval van de kanunnik Guillaume de Machaut, wiens klassieke kennis
prof. C. de Boer vrijwel heeft kunnen terugbrengen tot de kennis van een Frans werk uit zijn
dagen, de Ovide Moralisé (vgl. Romania, juillet 1914, 335-352). Eén auteur die werkelijk
de klassieke teksten kent en deze vertaalt of vulgariseert, is dikwijls de bron van een hele
stoet ‘antiquiserende’ tijdgenoten. Het gaan-tot-de-bronnen als systeem dateert uit de tijd
van het humanisme.
Goetz, Renaissance und Antike, zie Schulte N., 91-2.
Aangeh. Schulte N., 99.
Aldus Schulte N., 100.
Ibidem, 101.
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en scheppingskracht, ánders dan de kunstenaars, maar niet minder verhéven.
Al naargelang zijn persoonlijke geaardheid richtte de een zich meer op de
vormelijke waarden die de oudheid te bieden had, de andere meer op het menstype
of de denkbeelden die uit bepaalde geschriften der oudheid spraken en als voorbeeldig
werden beschouwd.
In eerste aanleg bewondert men de vorm waarin de oudheid zich uitsprak, de
volmaakt geachte vorm. Terwijl Thomas van Kempen de lezing van de H. Schrift
aanbeveelt, waarin men de waarheid zoeken moet en niet de welsprekendheid, het
nut eerder dan de ‘schoonheid van zegging’, bewondert Petrarca uitdrukkelijk ook
het ritme en de welluidendheid van de oude schrijvers. Deze waardering neemt al
spoedig excessieve vormen aan. Het Italiaanse quattrocento erkent, na Dante, Petrarca
en Boccaccio, alleen de letterkunde van de oudheid. Voor de eerste generatie
(Italiaanse)humanisten zijn ‘les lettres le salut, (is) Cicéron le dieu, Cosme de Médicis
le patron’1. Geen nationale letterkunde dus, maar een Latijnse, zoals Poggio
Bracciolini, een der eerste leerlingen van Chrysoloras, de grondlegger van de studie
van het Grieks in Italië, in de eerste helft van de vijftiende eeuw demonstreert.
Bovendien was het Grieks in die jaren plotseling een van de voornaamste factoren
geworden in de intellectuele ontwikkeling der Italianen; de Platonische Academie
van Florence, opgericht op initiatief van Cosimo de Medici, was een belangrijk
centrum voor de studie van het Grieks. Poggio bracht met Nicolaas V en Alberti het
humanisme in Rome tot aanzien, waar het door Valla († 1457) zijn grootste
vermaardheid kreeg.
Het humanisme speurde niet alleen met hartstocht naar handschriften die nieuwe
vondsten met betrekking tot de oudheid konden brengen, maar muntte in zijn grote
figuren ook uit door een frisse oorspronkelijke visie op de oude teksten; zij werden
als nieuw gezien. De dode wetenschappen met een levende liefde omhelzen, in het
stof der antieken de vonken van de eeuwige schoonheid terugvinden: dit door Petrarca
het eerst bereikte ideaal bleef het lichtend voorbeeld voor latere generaties. Als deze
‘eerste moderne mens’2, wilden ook de na hem komenden de oude teksten met nieuwe
ogen zien en daaraan hun optimisme en hun geloof in de goedheid van de mens
voeden.
Het effect van deze studie is enorm geweest. Niet alleen voor wat betreft de
vormelijke aspecten die bewondering en navolging uitlokten,

1
2

Ph. Monnier, Le Quattrocento17, Paris, 1920.
Rüssel, Gestalt, 114.
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ook voor de geestelijke waarden die in deze vorm waren uitgesproken. Men zocht
naar het beeld van de mens zoals zich dat in bepaalde, nieuw of opnieuw ontdekte
geschriften openbaarde. Niet alleen om dit te bewonderen, maar ook om het na te
volgen. De middeleeuwers hadden datgene wat de oudheid aan, in middeleeuwse
ogen, waardevolle bestanddelen bezat, opgenomen in de algemeen christelijke
synthese. Voor de middeleeuwer was de oudheid een bron waaruit men putte tot
verrijking van de eigen beschaving; de oudheid was hem een middel; haar waarden
dienden om de hogere waarden die het christendom bevatte, te belichten; haar helden
werden, in de literatuur, geadapteerd aan de middeleeuwse opvatting van de held die
men universeler achtte. Wanneer dan echter bepaalde middeleeuwse levensvormen
gaan verstarren, wordt de oudheid het nieuwe, meer omvattende ideaal. Men ziet in
de klassieken een rijker ontplooiing van levensvormen dan men in de middeleeuwen
vond; men vindt er een verheven opvatting van de menselijke persoonlijkheid en
waardigheid, die in hun oog op en om zich bewondering verdiende. Sommigen zien
in dit humanistisch, zich op de oudheid inspirerend denken een losraken van de geest
uit de oude christelijke bindingen, uit de wijsgerige en theologische opvattingen der
christenheid; zij zien het als een zelfstandig worden van de geest die uit eigen kracht
gaat bewegen en zich daarbij beweegt in richtingen die van de oude christelijke
wereldconceptie steeds verder afvoeren. Gentile acht Ficino en Della Mirandola ‘de
diepzinnigste vertolkers van de nieuwe wereld, waarvan de mens de kunstenaar en
bouwmeester is’1. De mens, niet God.
Indien dit voor een deel juist is, juist is óók dat in deze zelfde tijd met opzet en
nadruk gestreefd wordt naar een synthese van humanisme en christendom. Anderen
(dan Gentile) zien ook Ficino en Della Mirandola anders.
Het humanisme wordt bij Petrarca bepaald door zijn bestudering van Plato, die
hij hoger achtte dan Aristoteles, omdat Plato's godsbegrip dat van het christendom
het dichtst benaderde; hij putte uit Plato en Augustinus het geloof in de
verenigbaarheid van antieke wijsheid en antieke vorm met christelijke waarheid en
openbaring en aan hun fundamentele overeenstemming2.
1
2

Aangeh. Schulte N., 135.
Rüssel, Gestalt, 115. Onder afwijzing van wat afleidt van de waarheid en God: ‘We hebben,
- aldus schrijft Petrarca 30 november 1338 aan Da San Vito, die hem een jaar tevoren te
Rome tot gids had gediend -, samen te Rome heel wat afgewandeld. Gij weet, ik mag dat
graag doen: op en neer wandelen op de manier der peripatetici. Met sommige van hun
wijsgeerige meeningen ben ik het eens, met andere heelemaal niet. Niet de scholen, maar de
waarheid bemin ik. Zoo ben ik op zijn beurt en op zijn tijd peripateticus, stoicus en
academicus; dikwijls echter ben ik het een noch het ander, zóó dikwijls als er bij hen iets
voorkomt, dat strijdt met het ware en zaligmakende geloof of verdacht schijnt. Op dien voet
immers staat het vrij de scholen der filosofen lief te hebben en te volgen, dat zij ons niet van
de waarheid afkeerig maken of afleiden van ons hoogste doel; zoo vaak zij dat trachten te
doen, hetzij Plato, Aristoteles, Varro of Cicero, moeten wij hun met vrijmoedige beslistheid
de deur wijzen. Dan telle voor ons noch de scherpzinnige betoogtrant, noch de bevallige stijl,
noch het gezag van hun naam: menschen zijn zij geweest, naar de volle maat van het
menschelijk vermogen geleerd, welsprekend en gelukkig van aanleg, maar ongelukkig zijn
zij geweest door het gemis van het hoogste en onuitsprekelijke goed, en zoo vaak zij in
vertrouwen op eigen krachten het ware licht niet zochten, zijn zij als blinden gevallen of
hebben zich aan steenen gestooten. Laten wij dus zóó hun genie bewonderen, dat wij eer
geven aan den Schepper van hun genie en laten wij zóó met hun dwalingen medelijden
hebben, dat wij ons zelven gelukwenschen om de ons geschonken genade en erkennen, dat
wij om niet en zonder eenige verdienste verkoren en bevoorrecht zijn boven die grooten door

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

331
Plethon en Bessarion verkondigen aan de Platonische Academie het neoplatonisme
dat reeds eerder, namelijk bij Augustinus, het begin van de westerse middeleeuwse
wijsbegeerte had geïnspireerd; het had door bemiddeling van Dionysius Areopagita
de mystieke theologie van heel de middeleeuwen uitermate sterk beïnvloed1.
Bij Ficino, de leerling van Plethon en Bessarion, leidde het neoplatonisme zelfs
tot een herstel van de scholastieke theologie2, zoals de wijsbegeerte van het
quattrocento in haar belangrijkste en vruchtbaarste uitingen theologie is en blijft3.
Ficino trachtte de wereldverzakende tendens van het platonisme in harmonie te
brengen met de wereldlievende van de renaissance. De goddelijke genade stelt hij
gelijk met de platonische goddelijke eros, de liefde Gods; deze wordt wijsgerig gezien
als de band die deze wereld samenhoudt. Er bestaat, zoals niet

1
2
3

Hem, die zijn geheimen verborgen hield voor de wijzen en ze wel wilde openbaren aan de
kleinen. Kortom, laten we zóó filosofeeren, dat we, gelijk het woord aangeeft, de wijsheid
beminnen. Welnu, de ware wijsheid is Christus: om naar waarheid te filosofeeren, moeten
we Hem bovenal beminnen en vereeren. Sic simus omnia, ut ante omnia Christiani simus:
Laten we zóó alles zijn, dat we voor alles Christenen zijn’. Aldus bij C.R. de Klerk, t.a.p.,
6.
Rüssel, Gestalt, 119-120.
Walter Dresz, Die Mystik des Marsilio Ficino, Berlin, 1929.
E. Cassirer, Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance, aang. Rüssel, 120.
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veel later ook Erasmus betogen zal1, geen volstrekte verdorvenheid van de menselijke
natuur en de menselijke wil.
Ficino's leerling Pico della Mirandola brengt in zijn rede Over de waarde van de
mens het zelfbewustzijn van de Antieken op harmonische wijze samen met de
christelijke deemoed. ‘De mens kan tot een dier ontaarden, maar ook door de wil
van zijn geest als een Godgelijkend wezen worden wedergeboren’. Dit begrip der
wedergeboorte van de mens is wezenlijk voor de periode van de renaissance, zozeer
dat Burdach2 Renaissance zag als essentieel religieus begrip, als wedergeboorte van
de in oorsprong goede menselijke ziel uit de ontaarding door de zonde3. De
middeleeuwen hadden, althans in theorie, een groot deel van de menselijke energie
gereserveerd voor activiteiten die gericht waren op het bovennatuurlijke en het
hiernamaals. De late middeleeuwen hadden ten aanzien van de mens zelfs een
uitgesproken pessimistische opvatting gekoesterd, die resulteerde in Luthers leer van
de verdorvenheid der menselijke natuur. Laat-middeleeuwse boetepredikers hadden
uit een gerechtvaardigde voorkeur voor de ziel en haar eeuwige zaligheid, minder
gerechtvaardigde banvloeken geslingerd naar de menselijke natuur, het menselijke
lichaam en de ‘verwerpelijkheid’ daarvan. Uit deze opvatting vloeide voort de
middeleeuwse, het mensenleven beheersende Christus-gedachte, de kruisgedachte
van het offer.
Tegen deze gedachte kwamen tal van theologen, komt ook de renaissance in verzet;
wat in deze gedachte onvolledig en eenzijdig is, vult men aan en corrigeert men. De
renaissance is ten aanzien van de menselijke natuur optimistisch; in tegenstelling
met Luthers leer van de algehele verdorvenheid der menselijke natuur, acht Erasmus
haar goed en nauwelijks door de erfzonde geschonden. De vrijheid is een van haar
hoogste goederen. De renaissancist is het erom begonnen ook de natuurlijke
eigenschappen van de mens zo volledig en harmonisch mogelijk te ontplooien. Thans
worden vrijwel alle energieën gericht op de aarde en de
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J.H. Huizinga, Erasmus, Haarlem, 225.
In zijn Reformation, Renaissance, Humanismus, Berlin, Leipzig, 1926.
Dit begrip van wedergeboorte behóórt inderdaad tot de kern van de Renaissance; de mens
heeft de wereld van het Kruis nu reeds in te richten naar het voorbeeld van de wereld der
heerlijkheid. Maar dit optimistische, van schoonheidsidealen doordrenkt idealisme is uitgebreid
over en toegepast op tal van andere gebieden des levens: dat van de politiek, de letteren, de
wetenschap, de kunst: Rome herstellen in zijn grootheid en waardigheid, de zuiverheid en
de schoonheid van de Latijnse en Griekse letteren en kunst, de bonae litterae vooral herstellen,
de oertekst van de Heilige Schrift, de ‘natuurlijke’ (toen klassieke) vorm van de kunst.
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cultuur. Ook de religieuze naturen geven zich met volle overgave aan hun taak op
aarde, overtuigd als zij zijn dus doende Gods rijk te verwezenlijken. Dit is de typisch
moderne trek in het Calvinisme. Men beoogt de volledige ontplooiing van de
hooggewaardeerde persoonlijkheid. Allereerst van de persoonlijkheid zelf, de
ontplooiing van al zijn gaven van geest en gemoed, - het eigenlijke humanisme humanisme niet in de engere zin van bestudering der zuivere latiniteit, maar in de
bredere zin van de hulde aan de menselijke waardigheid: een zich gedragen dat de
menselijke natuur waardig is1, en waartoe men zich dus met inspanning van krachten
heeft op te werken, kán opwerken ook. De menselijke natuur wordt erkend als een
door God gegeven goed, dat voor gestage vervolmaking vatbaar is. De humanist
heeft een afkeer van de ‘barbaarse’ clerus, de ‘onwetende’ monniken en de ‘jagende’
adel; hij streeft naar zelfopvoeding, naar karakter, naar algemene ontwikkeling, naar
welsprekendheid. Van deze inspanning verwacht men de algehele vernieuwing van
het leven.
Uitgangspunt voor het begrip, dat de humanisten in de periode tot ruim 1500
kenmerkt, is deze geest van optimisme en vertrouwen in de goedheid van de mens.
Ook Erasmus erkent nog geen erfzondigheid, hij acht deze niet meer dan hypothese;
de volstrekte verdorvenheid van menselijke natuur en wil zijn naar zijn mening
onaanvaardbaar als men bedenkt dat de mens voor de deugd en de wijsbegeerte
geboren is2. De humanist wordt gekenmerkt door vrijheidszin,
persoonlijkheids-waardering en verdraagzaamheid.
Zijn zin voor geestelijke vrijheid houdt in het verlangen niet gebonden te zijn door
de schoolse begrippen van de scholastieke filosofie. Dit echter niet om van alle gezag
bevrijd te zijn. De renaissance zoekt veeleer typische normen en blijvende maatstaven;
zij wil zich stellen onder het gezag van de waarheid. Vandaar de geest van kritisch
onderzoek waardoor deze periode gekenmerkt is, dat is van kritisch zoeken naar de
waarheid. Het streven om los te komen uit wat aan middeleeuwse overleefde vormen
beklemmend werken kon doordat het zich overleefd had, vond zijn tegenpool in het
positieve streven naar eenvoud in vormen en denken. Dit verbindt Moderne Devotie
en bijbels humanis-
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O. Noordenbos, In het voetspoor van Erasmus, Den Haag, 1941, 18.
Rüssel, Gestalt, 139.
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me met de christelijke platonische wijsbegeerte der renaissance, Thomas More met
Erasmus.
De waardering van de menselijke persoonlijkheid bezit in het noorden een meer
godsdienstig, in het zuiden een meer esthetisch karakter, maar wezenlijk voor beide
is het streven de mens een gevoel van nieuwe zekerheid te geven, de waardigheid
van de mens ook tegenover God op te houden, deze juist in God te verankeren. De
gedachte van God als vriend van de mens is eigendom van de platonische wijsbegeerte
van de Academie te Florence in het zuiden en de Imitatio in het noorden. Dit
individualisme van de renaissance is wezenlijk christelijk, veeleer anti-averroïstisch
en anti-aristotelisch.
Essentieel voor de humanist is tenslotte zijn verdraagzaamheid. Het oude christendom
had, naast het volstrekt nieuw en uniek kenmerk dat het bezat in het geloof aan de
menswording van God in Christus, uit de oudheid en haar wijsbegeerte talrijke
humanistische elementen overgenomen. Tot humanistische gezindheid moest voeren
de leer van Clemens van Alexandrië over de Logos spermatikos: God heeft zich niet
alleen in het Oude Testament geopenbaard, maar de Logos is van de schepping af
als zaad over heel de wereld verdeeld geweest; vooral in Plato en andere wijzen heeft
dit zaad wortel geschoten. Hun filosofie, al is zij in symbolische beelden vervat, heeft
daarom voor de heidenen dezelfde waarde als het Oude Testament voor het volk van
Israël1. Deze gedachte nu leeft weer volop in de renaissance-denkers, zodat, om een
markant voorbeeld te noemen, Nicolaus Cusanus in zijn geschrift Cibratio Alchoran
(De Koran gezeefd) ook het mohammedanisme in zijn eigen waarde zag en het op
vreedzame wijze nader tot het christendom trachtte te brengen2.
Het ‘steile’, rechtlijnige karakter van het middeleeuws denken met zijn typisch
theocentrische tendens wordt door het humanisme soepeler, genuanceerder,
horizontaler, ‘menselijker’; men houdt rekening met méér mogelijkheden dan voordien
het geval was. Met als gevolg, dat de mens aan meer spanningen kon worden
blootgesteld dan vroeger. ‘Es war sein besonderes Schicksal, - zegt Rüssel3 over
Petrarca - in
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Rüssel, Gestalt, 73-4.
Rüssel, Gestalt, 137-9.
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sich alle Spannungen des Menschen austragen zu müssen, und gerade dieses Schicksal
macht ihn zum christlichen Humanisten. Spannungen zwischen Liebe und Einsamkeit,
zwischen Seelenfrieden und Ruhm, zwischen Christentum und antiker Welt,
schliesslich zwischen Endlich und Unendlich. Das Eine freilich unterscheidet ihn
von Dante und allen grossen tragischen Gestalten, dass er nie ganz unglücklich
gewesen ist. Dass er immer wieder in sich oder in seiner Wissenschaft, in seiner
Poesie oder in seiner christlich religiösen Gedankenwelt einen Ausgleich fand, dass
eine dauernde Disharmonie für ihn unmöglich war, weil er im Innersten seines Wesens
ein musikalischer und kein vulkanischer Mensch war’1.
In de spanningen waarvoor het leven hem plaatst een evenwicht vinden, maakt de
mens tot de typische christen-humanist. Een muzische mens, geen vulkanische. Deze
karakteristiek lijkt de moeite van het onthouden waard als men de mens van de
renaissancetijd begrijpen wil nà die van de middeleeuwen2.
Een typische variant van het humanisme uit deze periode is het bijbels humanisme
met aanzienlijke representanten als Colet, Thomas More en Erasmus. Met name deze
laatste heeft het een Europees aanzien gegeven, welks betekenis moeilijk te
overschatten valt. Het humanistische ad fontes werd bij hem steeds nadrukkelijker
belangstelling voor de bronnen van het christendom: de kerkvaders en vooral de H.
Schrift3.
Deze terugkeer ad fontes was stellig niet alleen maar, en zelfs niet op de eerste
plaats, een filologische attractie; hij berustte wezenlijk op Erasmus' verlangen eigen
en anderer geloofsleven te verdiepen en te te verinnigen. Typisch voor zijn tijd wordt
Erasmus met de meesten der bijbelse humanisten gekenmerkt door zijn verwerping
van de scholastiek en haar abstracte bespiegelingen, en door zijn door de moderne
devoten voorbereide zin de geloofswaarheden uit de bronnen te leren kennen en zich
op Christus zoals de bijbel die geeft te inspireren ter navolging4. Ook hier is de
concretezza in optima forma werkzaam.
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Rüssel, Gestalt, 118.
Over het humanisme vgl. C.J. de Vogel, Het humanisme en zijn historische achtergrond,
1968, en S. Dresden, Het humanistisch denken. Italië - Frankrijk 1450-1600, 1967.
Uitvoeriger behandeling bij de figuur van Erasmus; zie hier p. 436 vlg.
Onze tijd kent een reeks opmerkelijke parallellen. Nieuwe tendensen in de hedendaagse
theologie schetsend, noemt prof. J.C. Groot (Streven, juli, 1956, 919-926) allereerst het
verschijnsel van een verlevendigde aandacht voor de bronnen der openbaring (‘herbronning’);
vervolgens een duidelijk speurbaar verzet tegen het abstract begrippenspel der z.g.
deductietheologie, zoals men die sinds de laat-scholastiek kent en waarbij een aantal formules,
artikelen of waarheden stof leveren aan een logische techniek om al redenerende tot nieuwe
conclusies te komen; de liefde voor het zuiver logisch volgen leek er de liefde voor de
geopenbaarde werkelijkheid bijna geheel in de schaduw te stellen; positief wil men in plaats
van dit opereren met begrippen de geopenbaarde werkelijkheid zèlf weer in het centrum van
de theologische bezinning plaatsen; - op de derde plaats treft de aandacht voor de menselijke
persoon in heel zijn integrale werkelijkheid, met als gevolg dat een hele theologie aan het
groeien is omtrent de aardse werkelijkheden (als cultuur, techniek, politiek, etc.) waarin die
mens leeft, en tenslotte, op de vierde plaats, een open staan voor elders gelegde accenten
(vgl. Cusanus' houding tegenover de Koran en het mohammedanisme).
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Naar werd opgemerkt, zien sommigen in de hiervoor geschetste pogingen om
humanisme en christendom te verzoenen een afdwalen van de weg die de geest zich
eigenlijk als zelfstandige macht gekozen had. Zij beschouwen dan ook een fase als
die van de Platonische Academie als een - in hun oog - niet geslaagd intermezzo in
de ontwikkelingsgang naar ‘ontvoogding’ van de geest. Eerst eeuwen later zou deze
ontvoogding, menen zij, werkelijk plaats vinden; de zegevierende opmars van de
menselijke geest naar de algehele vrijheid waartoe de renaissance zich had opgemaakt
en wat haar wezenlijke betekenis zou zijn, achten zij in de zestiende eeuw onderbroken
en geremd ... door het humanisme! Vooral het latere. Dit onderwierp zich namelijk
aan de oudheid als aan een normatieve waarde; ‘de mens der vijftiende eeuw heeft
de Oudheid toch nog op Middeleeuwse wijze benaderd. Hij zag in haar de nieuwe
autoriteit, waartegen hij leunen kon, als hij zich tegenover de oude wilde stellen. Tot
de uiterste consequentie, hierboven als de volkomen vrijheid getekend, is hij niet
gevorderd’1. In de zestiende eeuw handhaaft de oudheid zich als een wézenlijke
waarde alleen nog voor de ‘groten en de wijzen (die)innerlijk vrij komen te staan
tegenover de Oudheid, omdat zij slechts hun verblekende mythe is’; voor de kleineren
echter wordt de Oudheid steeds meer ‘onverbiddelijk uiterlijk gezag’; men gaat dan
de periode binnen van klassicisme en estheticisme, dat speelt met klassieke vórmen.
In enkele woorden samengevat: ook ten aanzien van het humanisme en wat daarmee
samenhangt kende de mens uit de renaissancetijd twee wegen: velen streefden naar
een synthese van christendom en humanisme; voor ànderen was de oudheid de ‘mythe
der bevrijding’2, bevrijding ook uit het christendom, streving naar een autonome
geeste-
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lijke persoonlijkheid. Maar dit bewustzijn der bevrijding wordt dan weer geleidelijk
bedolven ‘onder een bijgelovige verering der antiquitas’; een conservatieve cultuur
der oudheid komt op. Van haar zou de kerk, ook en vooral in de zestiende eeuw, met
dankbaarheid gebruik maken in haar streven bevrijdingsstromingen in te dammen1.
De Kerk maakt dan ook geen bezwaar meer tegen de term ‘renascentia’ (of wat
daarmee samenhangt), zoals die door Vasari na 1550 populair gemaakt werd, omdat
zij naar toenmalig, zestiende-eeuws begrip alléén betrekking heeft op de kunsten,
zodat zij als onschuldige terminus technicus gebruikt kon worden en alle buiten- of
antikerkelijke heilsverwachting uitsloot2.
Geheel anders verhield de reformatie zich tegenover de moderne stromingen van
renaissance en humanisme. Zij handhaaft bij wijze van spreken de middeleeuwse
lijn. Wel kent zij een uitgesproken individualisme; Troeltsch zoekt zelfs de oorsprong
van het hedendaagse individualisme niet in de eerste plaats in de renaissance, maar
in de ‘christliche Idee von der Bestimmung des Menschen zur vollendeten
Persönlichkeit’; de persoonlijke verantwoordelijkheid tegenover God brengt schíjnbaar
een vorm van individualisme mee; wezenlijk is het een meer innerlijk worden van
objectieve bovennatuurlijke bindingen. Daarnaast handhaaft de reformatie echter
gemeenschappen, die noodzakelijk waren gebleken als werkapparaten in de dagelijkse
werkelijkheid; met mystieke dromen alleen immers kwam men er niet.
Tegenover het (christelijk) humanisme stond de reformatie afwijzend.
Rüssel laat de periode van het moderne antihumanisme3 beginnen met Luther en
diens opvatting van God en mens: God als de onkenbare ondoorgrondelijke en in
zijn willekeur onverbiddelijke, - de mens, als geheel de natuur, staande onder de
toorn Gods en door de erfzonde slecht en verdorven. Oók dus de oudheid, die
wederom verworpen wordt. De mens wordt door Luther en Calvijn alle eer ontnomen;
die komt alleen God toe. Rome wordt verworpen, omdat het meer naar Plato,
Aristoteles en Cicero geluisterd had dan naar Christus en Paulus. Door Luther en
diens geestverwanten werden de landen van noorden noordoost-Europa, voorzover
zij onder hun invloed kwamen, losgemaakt van het algemeen-Europees humanisme4.
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Schulte N., 41-6.
Antihumanisme hier dus op te vatten in een heel speciale zin.
Rüssel, Gestalt, 140-7.
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Eén bepaald effect van het humanistisch denken verdient nog enig speciaal reliëf,
namelijk zijn nieuwe conceptie van de mens in zijn verhouding tot zijn volk, en de
plaats van dat volk. Deze nieuwe conceptie spreekt het prille humanisme in zijn
schoonste en edelste vorm uit in de figuur van die overigens in nog zo veel opzichten
middeleeuwse Italiaanse dichter en latijn-schrijver Petrarca, als hij, vol bittere
droefheid over de ontluistering van Rome, terugdenkt aan Cicero en diens gedachten
over eeuwigheid en onsterfelijkheid, over aards en bovenaards bestaan, om dan in
zich het verlangen te voelen ontwaken voor zijn volk een ándere Cicero te mogen
worden, voor het eigen geslacht de antieke tijd te doen herleven in de adel van het
klassieke Latijn, dat eens de moedertaal van de beschaafde wereld was en wellicht
in de nabije toekomst de moedertaal van een gelukkige mensheid worden zal. Een
andere Cicero, niet om zich te draperen met diens gewaad, maar om in hart, nieren
en geest een Romein te zijn als Cicero, in zijn oog, ondanks al zijn gebreken, de
verpersoonlijking van de onverbasterde en gave romanitas. De romanitas, in
christelijke zin gevormd, moest herleven, zou er ooit een vreedzaam en gelukkig,
want tot eenheid gebracht Italië bestaan; romanitas was voorwaarde voor ‘italianita’1.
Romanitas als voorwaarde voor italianita; - Petrarca begreep, beter dan de veel
later gekomen Erasmus, hoezeer het tenslotte ging, nièt om het sierlijkst geschreven
Latijn, niet om de meest volledige, filologisch-erudiete kennis der klassieke talen,
maar om waarden voor de mens van het eigen volk. Onder de humanisten is Erasmus
vrijwel de enige die voor het nationaal bewustzijn weinig gevoel heeft en cosmopoliet
blijft, waar de anderen zich dronken drinken aan de bedwelmende wijn der nationale
zelfverheffing2. Anders dan Petrarca, voor wie het Latijn de taal was der voorouders,
anders dan voor de grote Italianen die zich door hun romanitas lieten inspireren tot
italianita, bleef Erasmus' blik verzonken in de hém, als Nederlander, ten slotte
wezensvreemde Latijnse en Griekse teksten zónder dat deze hem inspireerden tot
schepping in de eigen, levende moedertaal. Voor het ‘modern kunst-
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C.R. de Klerk, Tweeërlei Humanisme herdacht, Den Haag, (1942), waaraan onderdelen der
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J. Huizinga, Patriotisme en Nationalisme in de Europeesche Geschiedenis tot het einde der
19e eeuw, Haarlem, 1940, 48 vlg.
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begrip’ wordt Erasmus gevonnist als ‘geest’1, als louter hoog-vernuftig, speels,
scherpzinnig, verdienstelijk intellect, zónder waarachtige ziel en bezieling en warm
gevoel, die de in hem sluimerende psychische krachten zouden hebben gewekt tot
spontaan levende uiting in de moedertaal. De geboren Romein en retor Augustinus
hield, in zíjn tijd reeds, de draad van het model-klassieke Latijn losser en losser om
hem ten slotte te laten vallen, naarmate hij zich vaster voelde wortelen in de nieuwe
cultuur van het westen; Erasmus poogt die draad weer op te vatten en te vervolgen
‘in het naïef geloof: de fraaie letteren, voorheen nagenoeg heidens, te zullen kerstenen.
Hij meende dat oprecht en iets cultuur-historisch en literair onmogelijks heeft hij
niet vermoed’2. Erasmus was, tenslotte, een man van de boeken. Zijn niet zeer robuste
lichamelijke constitutie heeft er hem wellicht mede toe gebracht in de ruige tijd die
hij beleefde, zijn heil te zoeken in het rijk van de geest, verwijderd van het gewoel
des levens. Wel was ook Erasmus ingesteld op de werkelijkheid, maar steeds werd
die werkelijkheid ‘gesluierd onder het latijn. Tusschen den geest van den schrijver
en de werkelijkheid heeft zich de antieke wijze van zeggen gedrongen. In den grond
is zijn geesteswereld een kunstmatige... Door zijn geheele werk hoort men geen vogel
zingen en geen wind ruischen’3. In Erasmus en heel de school humanisten die ruim
een eeuw lang zijn voetspoor traden, heeft de Nederlandse geest een omweg gekozen,
die de mogelijkheden van de Nederlandse mens slechts moeizaam en eerst na geruime
tijd tot ontplooiing bracht, al was het bewandelen van deze weg wellicht noodzakelijk
om de eigen literaire cultuur te bevrijden van de festoenen waarmede de rederijkers
haar hadden omhangen. Tenslotte hebben óók de Italianen na hun grote dichters in
de volkstaal, een groot deel van de vijftiende eeuw dezelfde
humanistisch-klassicistische weg bewandeld vóóraleer zij weer de italianita deden
herleven in de tweede helft der eeuw. Men vraagt zich echter af, hoe onze nationale
cultuur er in de zestiende eeuw zou hebben uitgezien, indien naast Erasmus in 1500
hier te lande een groot kunstenaar geleefd had die, naar de trant dier dagen, de
romanitas ten volle kennende, toch reeds dieper en verder ziende dan Erasmus, als
een andere Petrarca deze romanitas had beschouwd als een hefboom om te komen
tot een zuivere neerlandica.
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Wanneer wij zo Erasmus zien staan tussen verleden en toekomst, valt een dubbele
invloed van zijn persoonlijkheid en geestelijke werkzaamheid op: een religieuze en
een humanistische. Erasmus mocht terecht schoon schip maken waar het betrof vele
zaken die het katholicisme onwaardig waren, in zijn streven naar eenvoudig
christendom heeft hij echter waardevolle bestanddelen van het katholicisme weliswaar
niet geloochend, maar dan toch buiten beschouwing gelaten. De hoge geest van
Hadewijch, Ruusbroec en nog verschillende latere schrijvers verlaat de Nederlandse
mens: deze wordt steeds nuchterder, practischer, eenvoudiger, simpeler; de
bespiegeling van de hoogste waarheden verzwakt, de gloed der mystieke bezieling
verflauwt. - En door zijn hardnekkig zich vastklampen aan het klassicistisch
humanisme versperde hij zich de weg naar hart en geest van het volk. Zich richtend
tot Europa, sprak hij zo, dat Nederland hem veel moeilijker kon verstaan, en dat zijn
ideeën zich eerst langs de omweg van vertaling en navolging konden doen gelden.
Een herleving der nationale kunst heeft hij niet bevorderd, eer geremd. Het zal einde
van de eeuw moeten worden, vóór, in een figuur als Coornhert, zijn geest tot nationale
uiting komt, en door een dichter als Hooft een nationale kunst ontstaat, die mede
gedrenkt is in de door Erasmus erkende waarden van de oudheid.
In Italië is echter in de vijftiende eeuw Erasmus' zestiende-eeuws ideaal al wézenlijk
overwonnen. Reeds Petrarca en Boccaccio beschouwden de oudheid als een hefboom
om te geraken tot een moderne nationale renaissance. Ongetwijfeld had de na hen
komende generatie, die van het opkomend humanisme, geleefd in een blinde verering
voor de oudheid. Maar moderner humanisten begrepen uit de Griekse en Romeinse
geschiedschrijvers wat vaderlandsliefde kon betekenen; de geschriften der oudheid
prikkelden zelfs niet zelden tot grenzenloze nationale zelfverheffing.
Op staatkundig terrein weerspiegelt de tegenstelling zich in de idee van het Heilige
Roomse Rijk - welk rijk overigens tot ontbinding gedoemd was - en die van de
nationale staten. Geheel nieuw was intussen noch het gevoel van patriottisme, noch
dat van nationalisme; ook de middeleeuwers hadden dit gekend; nieuw was wèl de
meer bewuste bezínning op deze gevoelens, het in de geest van de renaissance
liggende zich verheffen op de eigen natie, nieuw ook het verbinden van het nationale
met bepaalde staatkundige ideeën van staatseenheid en landsbelang, van een krachtige,
nationale regering met een eigen taak, en
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het verwerpen van een supra-nationale (gezags)eenheid als de middeleeuwen hadden
gekend1.
Dit in betekenis zozeer toegenomen nationale element heeft ook in de
kunstschepping vanaf het begin der renaissance als krachtig werkend, soms vormend,
men is geneigd te zeggen als zelfstandig scheppend beginsel geleefd. Anders gezegd:
de scheppingskracht van de renaissancekunstenaarsis sterk geconditioneerd door de
nationale eigenschappen der makers. Ook hier dus, naast het individualisme der
personen, een nationaal individualisme. Voor wat b.v. de schilderkunst betreft
constateert men2 in de zuidelijke Nederlanden een vernieuwing die primair berust
op visuele ervaringen, terwijl de Italianen vanuit een idee, een conceptie schiepen.
De Vlamingen kwamen van de dingen als zodanig tot hun vorm en daarmee tot hun
ruimtelijk beeld; de Italianen formuleerden als het ware éérst hun begrip van de
ruimte, en namen daarin alle andere ervaringen op3. Nationale elementen manifesteren
zich dus onafhankelijk van elkaar op diverse wijzen.

5
De renaissance - om het geheel samen te vatten - is voorbereid in de middeleeuwen.
Zij heeft boven de in de middeleeuwen heersende neoplatoons-augustijnse
wereldbeschouwing, de voorkeur gegeven aan de eveneens in de middeleeuwen
gevonden thomistische, meer ‘naturalistische’, die de uit God komende werkelijkheid
observeerde en waardeerde allereerst in en om haar concrete verschijningsvormen.
Deze concretezza werd voor de eerste renaissancisten een bron van verrukking. Zij
moest, gesanctioneerd, hen welhaast in extase brengen, zeker in Italië. Het moeilijk
vatbare bespiegelen van het metafysische en bovennatuurlijke, waaraan middeleeuwers
nogal eens de voorkeur gaven, werd afgewisseld door een wending naar de aarde en
haar schoonheid, haar zichtbare vormverscheidenheid en gevarieerdheid die tot altijd
nieuwe ontdekkingen leidde. De mens op deze aarde ging zichzelf zien niet allereerst
als de gebondene in maatschappelijke en religieuze ver-

1
2
3

J. Huizinga, Patriotisme en Nationalisme, Haarlem, 1940, 43-65.
Jacques Lassaigne en G.C. Argan in De Van Eyck à Botticelli (Skira's Les grands siècles de
la peinture), s.l. [Lausanne], s.d. [1955].
Hieruit moet niet geconcludeerd worden, dat de Italiaanse kunst pure geometrie zou zijn en
de Vlaamse een getrouwe kopie van de werkelijkheid. Zo eenvoudig is het niet.
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banden, maar als de ‘singuliere’ persoonlijkheid, met eigen innerlijk leven en uiterlijke
levensmogelijkheden. In de oudheid vond hij de gegevenheden om deze
persoonlijkheid te begrijpen en te verrijken, vond hij ook de schone vorm waarvoor
de concretezza der renaissance de geesten ontvankelijk gemaakt had. Daardoor kon
de oudheid, zeker in de eerste fase van de renaissance, werken als mythe der
bevrijding, bevrijding uit middeleeuwse banden en verbanden; zij werkte ook
normatief in zover zij een nieuw persoonlijkheidsideaal openbaarde en de dignitas
hominis (humanisme). Velen wilden dit ideaal niet zien los van het christendom; zij
streefden naar de synthese tussen christendom en humanisme. Anderen leidde deze
laatste stroming uit het kerkverband, vaak ook maakte zij hen los van de christelijke
religie. De oriëntatie op de aarde en haar overvloedige rijkdommen, resp. de oriëntatie
op de geest van de oudheid verbrak bij deze laatsten de oriëntatie op het
bovennatuurlijke, zodat men via talloze compromis-posities kwam tot ‘Veränderung
der Interessenrichtung’, tot een ‘Lösung vom Jenseits und der Gnadenanstalt der
Kirche’1. Men vergat al doende of men aanvaardde niet langer, dat het intermediair
doel ook inderdaad uiteindelijk intermediair was, dat al het zijnde, dus ook de
menselijke activiteit en de cultuur, aan het Opperwezen onderworpen waren.
Columbus ging Indië ontdekken voor de koning èn voor God. Vóór Columbus, zagen
anderen het al ànders!
De door Thomas voorgestane onderscheiding binnen het grote synthetische verband,
dat aandacht voor de aarde en haar waarden niet alleen aanvaardde maar stimuleerde,
leidde kennelijk gemakkelijk tot scheiding van wat naar Thomas' inzicht in de totale
werkelijkheid in een hogere synthese vervlochten was. De erkenning van een eigen
domein van het wijsgerig denken, de erkenning ook van de aarde als een eigen
werkelijkheid vonden in de komende eeuwen niet alleen hun volledige toepassing,
maar leidden in de dynamiek van deze cultuurbeweging en het denken óók tot een
substantivering van wijsgerig denken en een visie op de aarde die deze aarde op en
om zichzelf waardeerde, tot volledig naturalisme, tot een beschouwingswijze dus
die deze aarde en de wijsbegeerte als enige (natuurlijke) realiteit kende met
terzijdestelling van bovennatuur en theologie. Het proces van vernatuurlijking
waaraan, sinds de twaalfde eeuw, heel de cultuur onderworpen is, isoleert

1

E. Troeltsch, Ren. und Ref., Historische Zeitschrift 110 (1913), 525-6, aangeh. Schulte N.,
52.
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in steeds toenemde mate natuur en cultuur van God en bovennatuur, beschouwt op
den duur de aarde en haar schoonheid als waarden op en om zich, en treedt daardoor
tenslotte buiten het traditioneel christelijk concept van de kosmische orde en de uit
haar voortvloeiende levensbeschouwing, zoals die in de beginperiode van de
renaissance nog aanvaard werden.
Dit in sferen van het beschouwelijk denken, maar ook, consequent, in die van het
handelen.
Zo vangt aan de ontwikkeling van een autonoom denken (en handelen), op het
voetspoor dat Averroës eeuwen eerder betrad1.
De zestiende eeuw staat, na de reformatie en het humanisme, tegenover de theologie
zonder filosofie2 en een filosofie zonder theologie3. De bestaansvoorwaarden zowel
van de moderne theologie als van de filosofie vinden hun grondslag in tweeërlei
middeleeuwse bespiegeling. Thomas van Aquino gaf de synthese, de harmonie van
geloof en rede. De breuk in deze synthese schiep de mogelijkheid van de moderne
theologie en van de moderne positieve rationele wijsbegeerte. In de zeventiende en

1

2
3

Schematisch samengevat zien wij, hoe een zeer krachtige stroming in de renaissance in haar
verdere verloop in de geschiedenis een dubbele middeleeuwse synthese bedreigt, en tenslotte
uiteenbreekt:
a. op bovennatuurlijk gebied: de samenhang van natuur en bovennatuur; zij laat de
bovennatuur als het ware terugwijken in een sfeer, waarin zij voor de werkelijkheid van het
leven op aarde van weinig of geen belang meer is, en kent aan dat leven op aarde een autonome
betekenis toe. Het gevolg is, enerzijds, vaak de ontkerstening van de mens en een vermindering
van de betekenis der katholieke kerk als mystiek en als zichtbaar lichaam; anderzijds, een
sterke ontwikkeling van het aardse cultuurleven;
b. op natuurlijk gebied: de samenhang van individu en gemeenschap; zij laat de gebondenheid
van het individu aan de gemeenschappen waarin het leeft, terugwijken voor de
allesoverheersende eisen der persoonlijkheid; zij ziet de mens niet meer als
persoonlijkheid-in-gemeenschap, maar acht hem als een, liefst machtige, persoonlijkheid;
op staatkundig gebied ontstaan de nationale staten uit het universele Heilige Roomse Rijk;
op sociaal-economisch treedt op de ontbinding van het gildewezen.
De Hervorming verbreekt de samenhang van de katholieke kerkgemeenschap, maar handhaaft
de binding met het bovennatuurlijke; met betrekking tot de mens oordeelt zij juist tegengesteld
aan de renaissance tot ruim 1500: zij acht de menselijke natuur verdorven en zondig.
In de zestiende en zeventiende eeuw vangen de kerken de grote massa's opnieuw op, waarbij
voor de intellectuelen en kunstzinnigen het humanisme en de oudheid als conserverende
krachten in het geweer geroepen werden.
De positieve of moderne theologie van Fr. de Vitoria en M. Cano.
Het zuiver rationele denken van Descartes en Bacon.
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achttiende eeuw zal met Descartes de westerse wijsbegeerte eigen wegen gaan, wegen
die als het ware uitgestippeld lagen in de middeleeuwen toen Averroës zijn
rationalisme uiteenzette1. Het zijn wegen die leiden naar een nieuwe,
aardsgeoriënteerde, rationalistische en individualistische samenleving en mens, een
nieuw, aardsgeoriënteerd humanisme, ook in Frankrijk, Nederland en Engeland
voorzover men niet meer op de christelijke kerken en het humanisme was afgestemd,
al behield het in Descartes en Leibniz en latere denkers (Voltaire, Lessing, Herder,
Kant en Hegel) zijn heimwee naar universaliteit en geestelijke eenheid van Europa2.
Na eeuwen zal de ‘antihumanistische’ tendens in de protestantse theologie ook
tegen deze ‘verdunde’ vormen van humanistische theologische en wijsgerige
beschouwing protesteren in de christelijke theologie van Kierkegaard en Barth3.

De kunst van de renaissance
1
De renaissance als cultuurbeweging wijzigt vrijwel alle aspecten van het leven. Ook
dat van de kunst. Daar kan men de essentiële wijzigingen die zich voltrokken hebben,
zelfs het duidelijkst waarnemen, omdat zij zich in de kunstwerken het meest markant
en in blijvende vorm hebben uitgesproken.
Uiteraard zullen wij in de kunst de wezenlijke eigenschappen die in de beweging
als geheel aanwezig zijn, terugvinden. Naturalisme, realisme (concretezza) zowel
als humanisme en individualisme vinden bij de kunstenaars spontane weerklank.
Het naturalisme, het leggen van een zwaarder accent op het natuurlijke leven als
zelfstandige waarde, zònder dit telkens uitdrukkelijk met het bovennatuurlijke en
goddelijke te verbinden, heeft zich in de kunst gedemonstreerd als toename van het
profane element in de kunst. De verhoogde vreugde aan het aardse leven en de aardse
schoonheid, waar zou hij sterker weerklank vinden dan juist bij de kunstenaars, die
als hun uitdrukkingsmiddel bij uitstek het zintuiglijk-waarneembare, het stoffelijke
hanteren? Dit betekent echter allerminst dat van het begin

1
2
3

Gilson, Middeleeuwse Wijsbegeerte, 83 vlg.
Rüssel, Gestalt, 128-9.
Rüssel, Gestalt, 152-9.
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af aan alle renaissancekunst uitsluitend geocentrisch zou zijn, ook (zoals gesteld is)
waar zij religieuze stoffen bewerkt; een aanzienlijk deel van de kunstenaars uit deze
tijd bedoelt duidelijk ook waar men ‘aardse’ stoffen uitbeeldt, b.v. de mens, deze te
zien als spiegelbeeld van de schoonheid en wijsheid Gods. Anderzijds ontwikkelt
een ander en stellig niet minder aanzienlijk deel der kunstenaars zich tot uitbeelders
van de aardse werkelijkheid tout court.
Met dit naturalisme hangt ten nauwste samen het realisme, de drang, enerzijds, de
stoffelijke dingen van de aarde zo nauwkeurig mogelijk waar te nemen, anderzijds,
deze dingen zo nauwkeurig mogelijk uit te beelden. Eerst in deze tijd komt de
beeldende kunstenaar ertoe mensen, dieren en dingen op honderden wijzen te
bestuderen en na te tekenen; hij streeft ernaar zijn objecten als het ware op heterdaad
te betrappen. Dürer houdt niet op een paard eindeloos opnieuw te tekenen; in de
Italiaanse schilder- en tekenkunst bloeit de studie van het naakt, niet, in principe,
voortkomend uit erotisch gerichte belangstelling, maar uit een verlangen de mens in
zijn ‘werkelijke’ gestalte, houding, beweging te leren kennen. Hier viert de
concretezza haar hoogste triomfen.
Bij de beoordeling van de verhouding renaissance en realisme staan twee
opvattingen tegenover elkaar. Enerzijds de mening van bijvoorbeeld Burckhardt en
Courajod, die in het realisme één der meest karakteristieke kenmerken van de
renaissance zagen: Sluter wordt dan een der eerste baanbrekende renaissancisten,
Van Eyck met zijn Lam Gods een hoogtepunt. Deze opvatting werd consequent
uitgewerkt in Vermeylens Geschiedenis van de Plastiek en Schilderkunst1.
Daarentegen werd ten onzent - op het voetspoor van Wölfflin? - stelling genomen
door Huizinga, eerst in Herfsttij der Middeleeuwen, waarin hij realisme als een van
de kenmerkende trekken in de cultuur der latere middeleeuwen (Bourgondische tijd)
aanwijst, daarna in een speciaal aan dit onderwerp gewijde voordracht Renaissance
en Realisme2. Zijn stelling luidt: realisme, d.w.z. de behoefte en de bekwaamheid de
natuurlijke werkelijkheid der dingen zo nabij mogelijk te komen, komt in alle
cultuurperioden voor, óók in de middeleeuwen; het streven naar realisme culmineert
eerder dan de renaissance, nl. in de vijftiende

1
2

A. Vermeylen, Geschiedenis der Europ. Plastiek en Schilderkunst, Amsterdam, 1921-25,
herdrukt als Van de catacomben tot El Greco, 1946.
J. Huizinga, Cultuurhistorische Verkenningen, Haarlem, 1929, 86-116.
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eeuw. De zestiende, waarin de geest der renaissance culmineert, overwint juist het
realisme; in de overwinning van het naïeve realisme en naturalisme ligt het wezen
der renaissance.
Het is niet moeilijk Huizinga bij te vallen en zelfs te stellen, dat in alle
cultuurperioden realisme optreedt: altijd hebben bepaalde menselijke geesten de
behoefte gehad de natuurlijke werkelijkheid der dingen (ook) zo dicht mogelijk nabij
te komen. Van den Vos Reinaerde, de Roman van de Roos (tweede deel), onze boerden
en kluchten - om maar enkele voorbeelden te noemen - zijn realistische werken. Wat
echter in de middeleeuwen doorgaans in de bedding van een alomvattend theocentrisch
en maatschappelijk-middeleeuws wereldbeeld als realisme voorkwam, kiest in de
vroege renaissance als zelfstandige stroom zijn eigen bedding en gaat hoofdstroom
worden. In de middeleeuwen zag en waardeerde men de dingen doorgaans (impliciet
of expliciet) in hun verhouding tot God, bovennatuur, sociale en politieke
middeleeuwse gemeenschappen, ook wanneer men ze realistisch zag; tháns gaat men
de dingen waarderen op en om zichzelf, om hunzelfs wil, àfgezien van hun bindingen
met het hogere of met enigerlei gemeenschap, - los van elke bijbedoeling. Thans
heerst de liefde voor de verschijning als aardse werkelijkheid.
Naast naturalisme en realisme treedt het individualisme inde kunst naar voren. De
renaissancekunstenaar, voor wie humanisme en individualisme levende begrippen
zijn, streeft naar bewuste cultivering van zijn persóónlijk gedachten- en gevoelsleven;
hij beoogt, als kunstenaar, niet, zoals voordien veelal het geval was, een algemeen
aanvaarde gedachte of een algemeen doorleefd gevoel uit te drukken; hij beoogt zijn
persoonlijke opvatting, zijn persoonlijke visie, zijn persoonlijk gevoel tot uitdrukking
te brengen.
Dit individualisme met zijn drang tot expressie van het persóónlijk-doorleefde en
het persóónlijk-geziene, voert op den duur steeds verder af van het eenvoudige
realisme, van de geïdealiseerde natuur-buitende-kunstenaar ook náár de innerlijke
visie-in-de-kunstenaar. De kunstenaar heeft, door zijn studie van de realiteit, zich
een zodanige innerlijke rijkdom aan beelden der natuur verworven, dat hij - zonder
nu nog langer angstvallig telkens naar buiten te moeten kijken - uit deze innerlijk
aanwezige beelden, door de kracht van zijn scheppende individuele verbeelding,
nieuwe beelden kan vormen.
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2
Een groot deel van hun energie hebben de renaissancekunstenaars besteed aan de
exploratie van de technische middelen die zij veroveren moesten om hun persoonlijke
kijk in een persoonlijke vorm tot uitdrukking te kunnen brengen. De renaissance
heeft de ‘kunst’ in engere zin, de techniek tot volle ontplooiing gebracht.
De kunst wordt geleidelijk doel op zich. Zij blijft niet langer middel in dienst van
de godsdienst en het schone leven, maar wordt een waarde, op en om zichzelf
geschapen en genoten. Waar de grote, bezielde persoonlijkheid schept, heeft dit tot
het ontstaan van prachtige kunstwerken aanleiding gegeven. Tevens echter is ook
hier de mogelijkheid gegeven snel van de kunst in het artificiële ten onder te gaan,
als niet langer een groot en overvloedig leven de kunstenaar inspireert, maar als een
al te opzettelijke, min of meer cerebrale toeleg op het werk dit tot levenloos produkt
doet verworden. De kunstenaars schrijven dan een eigen jargon, een verfijnde
vormentaal zonder veel inhoud, een geheimtaal, die alleen voor enkele ingewijden
verstaanbaar is, maar waar het profandum vulgus buiten gehouden wordt. Dan ontstaat
het tegendeel van veel middeleeuwse kunst. Deze was vaak te weinig kunstzinnig,
te kunsteloos, doordat men de eigen zelfstandige waarde van het kunstwerk soms
niet zag. Veel renaissancekunst (en men denke ook aan werk uit de daarnà gekomen
perioden) is artificieel maakwerk.
Tussen deze twee uitersten: de soms kunstloze expressie van de middeleeuwers
en de soms artificiële expressie van sommige lateren, ligt het midden waarin het
blijvende kunstwerk ontstaat: de streving menselijk beleven niet alleen spontaan te
uiten, maar ook opzettelijk1

1

De renaissancekunstenaar, geschoold bij klassieken en door de rede, streeft er weloverwogen
naar alle technische middelen te veroveren om zijn persoonlijke kijk in een persoonlijke
vorm tot uitdrukking te kunnen brengen.
Voor wat de innerlijke vorm betreft, streeft hij naar een logisch doordacht en verantwoord
geheel; hij beoogt de stof zó te organiseren dat daaruit duidelijk zijn opvatting spreekt (b.v.
over de verhouding tussen gevoel en verstand, tussen individu en gemeenschap, enz.) of in de lyriek - zijn levensgevoel (dit laatste door het ritme).
Voor wat de uiterlijke vorm betreft, poogt de renaissance de eisen die uit de aard van elk
genre voortvloeien, logisch, en, ten dele, in klassieke geest vast te stellen. Men beoogt
schepping van duidelijk plastische, menselijke gestalten, scherp voorstelbare handelingen
(dramatiek) en beschrijvingen (epiek), streeft naar precieze verwoording der gevoelens (in
lyriek) in steeds meer geperfectioneerde vormen (sonnet). Vgl. Walter Mönch, Das Sonett.
Gestalt und Geschichte, Heidelberg, [1954]. Dit alles leidt tot bewuste toeleg op de techniek
van het werk, en tot een nieuwe waardering van de kunst en het kunstwerk.
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gestalte te geven, vorm te verlenen. Hóe deze vorm ‘verleend’ werd (gestalte kreeg),
zal verderop (in deel II) besproken worden.

3
Om de ontwikkeling van het universeel Westeuropees - en geenszins strikt Italiaans
- karakter der renaissance, voorzover dit op de kunst betrekking heeft, aan de hand
van enkele concrete, verduidelijkende voorbeelden te schetsen, volsta een kort
overzicht van de ontwikkeling van beeldhouw- en schilderkunst. Wij zien daarin
zowel de hoofdtendenzen van de nieuwe geest als zijn doorwerking in de kunst te
voorschijn treden. En wel, zonder dat op de oorsprong van deze kunst (alleen maar)
‘klassieke’ invloeden inwerken!
Onmiskenbaar duidelijk openbaart zich, in de veertiende-eeuwse beeldhouwkunst
in Frankrijk, en, iets later, in Italië, de ontwikkeling die tot renaissance leiden zal.
De monumentale, streng architecturale stijl waarvan het beeld onderdeel was,
wordt dan namelijk losgelaten; het beeld gaat een zelfstandige waarde worden, die
om zichzelf behandeld wordt naar eigen eisen.
Tegelijkertijd verzwakt de streng religieuze, verheven opvatting; na het beeld, dat
een dogmátische, algemeen aanvaarde gedáchte uitdrukt, komt nu het beeld dat uiting
is van de persoonlijke kijk en het individueel religieus gevoel. Geleidelijk verzwakt
dan ook dit subjectieve religieuze element; de profane elementen nemen toe:
naturalisme. Hierop sluit aan - of moet men zeggen: oorzaak hiervan was? - een
steeds groter belangstelling voor alles wat de kunstenaar in de stoffelijke werkelijkheid
om zich waarneemt, en tracht uit te beelden: realisme.
De middeleeuwse kunstenaar was ‘werkman’ aan het grote geheel; langzamerhand
echter gaat de ‘kunstenaar’ zich een begenadigde bòven anderen voelen, en in zijn
vermogen tot vormgeving een hem van anderen onderscheidende, hem
bevoorrechtende eigenschap zien. - In samenhang daarmee treft een toenemend besef
van de ‘artistieke’ vorm als een zelfstandige waarde. Het begrip ‘kunst’ ontstaat als
begrip van een waarde op zich, een waarde die niet dienstbaar is aan gods-
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dienstige doeleinden. De profane kunst wordt van steeds groter betekenis, terwijl
men zich ook van het onderscheid der verschillende kunsten bewust wordt.
Deze ontwikkeling voltrekt zich, na een lichte aanzet in de dertiende, in de
veertiende eeuw in Frankrijk. De volstrekte doorbraak van het nieuwe vinden wij
daar in de laatste jaren van de veertiende eeuw in het werk van een Nederlander, die
in Bourgondië werkzaam was o.a. aan het hof van Philips de Stoute, van Claus Sluter
(† 1406). Sluter schept een sterk persoonlijke kunst die, realistisch, werkelijkheid
en natuur uitbeeldt.
Vrij onverwacht voltrekt zich dan daarop in Italië, met name Florence, dezelfde
verandering; het is daar vooral Donatello, in wie de vroege renaissance ‘volgroeit’;
aan wat Frankrijk reeds begon (persoonlijke kijk, realisme van de natuur) voegt hij
toe de realistische kijk op het menselijk lichaam, dat hij in alle onderdelen en als
geheel kent en bewondert.
In de schilderkunst verloopt de ontwikkeling langs dezelfde lijnen. Na Giotto (ca.
1300) wordt de drang naar uitbeelding van de werkelijkheid steeds sterker (met, voor
de schilderkunst, het streven de drie afmetingen te suggereren, de ruimte weer te
geven). In wisselwerking tussen Noord-Frankrijk, vooral Bourgondië, en daarin weer
het noordelijke gedeelte - hof te Brussel! - en Noord-Italië, bereiken de schilders in
de vijftiende eeuw (zij komen dus achter de beeldhouwers aan) hun doeleinden door
scherpe waarneming van de werkelijkheid: de ruimte (het perspectief!), de constructie
van het menselijk lichaam en van de ruimte, en dat lichaam geplaatst in de ruimte,
de kleur niet als waarde op zich, maar als middel om de atmosfeer der dingen weer
te geven. In Italië voegt men hieraan toe een nieuw begrip voor samenvatting,
synthese, compositie; Masaccio (1401-1428) verwerkelijkt hier voor de schilderkunst,
wat Donatello voor de beeldhouwkunst deed. In het noorden zijn het de gebroeders
Van Eyck, die met het Lam Gods (voltooid in 1432) het nieuwe realisme doen
zegevieren.
Heel de vijftiende eeuw wordt dan verder in beslag genomen door pogingen om
de technische problemen van plastiek, ruimte, kleur en samenstelling op te lossen,
teneinde alle verschijnselen van het leven te kunnen uitdrukken. Dit doel wordt
bereikt; vlak voor het einde van de eeuw slaagt Leonardo da Vinci er zelfs in, met
beheersing van alle technische middelen, niet alleen de werkelijkheid buiten zich
volmaakt
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af te beelden, maar zijn eigen geestelijke visie, zijn opvatting in een groots
samenhangend geheel tot uitdrukking te brengen. Hij bootst niet langer na, hij schept
van binnenuit krachtens een alomvattende grondgedachte; deze opvatting doordringt
alle onderdelen van het werk, schept de innerlijke eenheid, en bepaalt de
uitdrukkingsmiddelen. In dat groots, samenhangend geheel worden dus plaats en
betekenis van elk onderdeel bepaald door de opvatting van de kunstenaar.
Dan is de tijd rijp voor de bloeiperiode van de renaissancekunst. Had de vijftiende
eeuw haar steunpunt nog gezocht in de uitwendige werkelijkheid, de zestiende zoekt
in dit de innerlijke visie (c.q. op die werkelijkheid). Daaruit ontstaat de grote
‘klassieke’ renaissancekunst: schepping van de geest, die het wezenlijke tracht uit
te beelden in een eenvoudige, regelmatig-rustige stijl: Leonardo da Vinci, Giorgione,
de jonge Michelangelo, Rafaël, Dürer.
De grondgedachte, de alle detail-werkelijkheid samenvattende en doordringende
idee van deze bloeiperiode der renaissance (in de beeldende kunst, vooral van Italië,
het eerste kwart van de zestiende eeuw) is een geheel andere dan die van de
middeleeuwen. Domineerde in de middeleeuwen de theocentrische conceptie, thans
beheerst de antropocentrisch-humanistische de geesten, ‘het geloof aan de
volmaaktheid van den natuurlijken mens... Het zwaartepunt lag vroeger ten slotte
buiten den mens, nu in den mens zelf’.
Deze opvatting leidde verder tot de ‘verheerlijking van het in zich geslotene, het
klaar bepaalde, het eindige’, in een samenvattende statige, gebonden, beheerste,
voorname stijl - uiting van deze geest. Het regelend beginsel van deze stijl wordt de
‘rede’; men wil langs de weg van de rede achterhalen hoe de dingen in elkaar zitten.
Intussen hebben de groten het belang van de rede niet exclusief opgevat: zij lieten
tenslotte de scheppende verbeelding haar vrije gang gaan1.

4
In de Nederlanden ontwikkelt de renaissance in de letterkunde zich als volgt:
in de eerste fase breekt zij door de middeleeuwse vorm heen; dit gebeurt in
sommige rederijkersprodukten en in verschillende opvattingen

1

Dit overzicht berust ten dele op A. Vermeylen, Geschiedenis der Europeesche Plastiek en
Schilderkunst, drie delen, Amsterdam, 1921-1925.
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van de rederijkers; de nieuwe geest openbaart zich in de humanisten uit de school
van Geert Groote en hun belangrijk Bijbels Humanisme: 15de eeuw.
De tweede fase kenmerkt zich door het christelijk humanisme van Erasmus,
Coornhert, Spiegel, de persoonlijkheidscultuur van Jan van Hout, vooral echter door
het individualisme van Jan van der Noot en in diens ontvankelijkheid voor de
natuurschoonheid: vroege renaissance: 16e eeuw. - In de, in de Nederlandse taal
geschreven, letterkunde uit de persoonlijkheid zich in deze tijd vooral lyrisch.
Dan komt zij tot haar hoogste bloei in de klassieke renaissancekunst van de grote
zeventiende eeuwers, allereerst in de lyriek, het genre waarin een artistieke
vernieuwing gewoonlijk het eerst en sprekendst tot uiting komt (lyriek schrijven
zowel Bredero als Hooft en Vondel); vervolgens ook in de dramatiek (het toneel
ondergaat in deze tijd een steeds sterker invloed van de geest en de vorm van het
toneel der klassieken, aanvankelijk vooral van dat der Romeinen, later ook van dat
der Grieken; het werd beoefend door dezelfde auteurs en nog meer andere), en in
hun proza (Hooft en Vondel): hoge renaissance: eerste helft 17de eeuw.
Wanneer wij thans de behandeling van de geschiedenis der Nederlandse letterkunde
hervatten, zullen wij daarbij uiteraard niet alleen aandacht hebben te schenken aan
het opbloeien van de renaissànce in de tuin der letteren, maar aan àl wat leeft en, ten
dele, afsterft. De nu direct volgende periode in haar geheel biedt het typische beeld
van een overgangstijdperk, waarin een soms verwarrende veelheid verschijnselen
zich voor het oog van de beschouwer verdringt. Wij gaan trachten de grote lijnen in
de ontwikkelingsgang te schetsen.
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Eerste tijdvak (1430-1517)
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Inleiding
Terugblikkend in het verleden van Nederlands cultuurhistorie, wordt men telkens
opnieuw geboeid door het schouwspel van de Bourgondische tijd. In 1430 verplaatst
de hertog van Bourgondië zijn hof van Dijon naar Brussel. Een halve eeuw daarvoor
waren de hertogen van Bourgondië nog leenman van de Franse koning1, nu werden
zij ook leiders van een zelfstandig rijk, welks zwaartepunt niet langer in Frankrijk,
maar in het hart der Nederlanden lag. Daarmee worden deze lage landen opgenomen
in de wereldpolitiek, daarmede raakt het ook gedaan met velerlei voordien bestaande
vrijheden en privilegies: aan het einde van deze periode heeft de centraliserende
staatkunde van de Bourgondiërs de afzonderlijke gewesten vrijwel doen opgaan in
de grote Bourgondische eenheid (in 1433 al houdt het hof van Holland op als
zelfstandige macht te bestaan om met Zeeland en Henegouwen onder Bourgondische
heerschappij te worden getrokken). Een eenheid, die niet slechts een uitwendige band
bleef, maar die er krachtig toe bijgedragen heeft het nationaal besef van de bewoners
dezer landen te versterken. De nationale staat is een produkt van de renaissancistische
staatsopvatting.
Ook in de sociale, religieuze en culturele structuur van deze landen verandert veel:
de kentering die rond 1275 reeds had ingezet, wordt thans geheel voltrokken. Adel
en ridderschap groeperen zich steeds meer om de hertog en verliezen daardoor eigen
zelfstandigheid; zo ontstaat een uitgebreide aristocratie, waartoe ook niet-adellijken
als patriciërs en bankiers toegang krijgen. Deze lieden leiden een weelderig leven,
ten dele een hofleven.
Naast deze hoge heren: de geestelijkheid; de levenswijze van velen onder hen was
ook in deze eeuw verre van onberispelijk: het verbreken der clausuur, het bezit van
particuliere eigendommen, de vrijheid in seksuele omgang, kortom de zeer wereldse
geest van sommigen verhoogt hun aanzien in het oog der gelovigen stellig niet.
Daartegenover werken ook de geest van Geert Groote en van de moderne devotie in
deze periode krachtig door, terwijl nieuwe kerkelijke instellingen een gelukkig
tegenwicht in de schaal leggen.
Daarnaast dan weer: de derde stand, de burgerij, die in deze eeuw

1

Zij bléven dat overigens voor wat het hertogdom Bourgondië betreft; maar het leenstelsel
had zijn betekenis geleidelijk verloren (sinds ca. 1380).
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steeds meer ging domineren. Zij bevolkt de grote en middelgrote steden, die het
centrum van het beschavingsleven vormen, - vooral, nadat het Zwin verzandde en
Engeland de Vlaamse steden fnuikend beconcurreerde, de grote Brábantse steden,
waar de hartslag van het Bourgondische rijk klopt. Het platteland neemt, in
vergelijking met de steden, een zeer ondergeschikte positie in: er heerst daar veel en
diepe armoede. En hiermede stuiten wij op een eigenaardige trek van de vijftiende
eeuw: zij is een eeuw van felle, soms ontstellende tegenstellingen. Binnen één en
dezelfde staat, binnen één en hetzelfde gewest overdadige rijkdom naast nijpende
armoede en ellende. Binnen één en dezelfde stand - als de burgerij - uitingen die
getuigen van grofheid, ruwheid en zedelijke verdorvenheid naast een uitgesproken
zin voor levensverfijning, luxe en drang tot hoger geestelijk en kunstzinnig leven.
De Bourgondische mens heeft een levensstaat gevoerd als tevoren in deze landen
niet gekend was; prachtlievend, feestelijk, praalziek, ging hij zich vaak te buiten aan
overdaad en zedeloosheid - om dan weer tot inkeer te komen en uiting te geven aan
een waarachtig en vroom geloof, waarin de vrees voor de vier uitersten vaak het enig
middel scheen om het dartele vlees te beteugelen.
Men heeft deze drang naar het feestelijke willen verklaren uit het grondige
pessimisme en de enorme depressie, die het kenmerk zouden zijn van de vijftiende
eeuw. De arme mensheid zou als remedie daartegen niet alleen de dagelijks herhaalde
belofte van het hemels heil en van Gods wakende zorg en goedheid nodig hebben,
maar ook de behoefte gevoelen aan een plechtige gezamenlijke en glorieuze
verzekering van de schoonheid des levens in gestileerde gemeenschappelijke
vreugde-uitingen1. Mogelijk is deze verklaring juist. Of moet men veeleer in de
toenemende rijkdom de factor zien, die de mogelijkheden schiep om tot verhoging
van het culturele leven en tot stilering van de feestvormen te geraken? Deze kwamen
spontaan de menselijke natuur in het gevlij, die dan echter, na een panisch beleven
van de aardse genietingen, vaak even spontaan ook weer tot inkeer kwam. Het
pessimisme van de boetepredikers is de reactie op de gedragingen van de mens.
Vooral in de zuidelijke gewesten, waar de hertog resideerde2 en de

1
2

J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen2, 454 vlg.
In aanzienlijke mate heeft de hertogelijke dynastie bijgedragen tot de bloei van het kunstleven
in de lage landen bij de zee, van het latiniserende humanisme en óók in zekere opzichten
van de literatuur in de volkstaal; in dit opzicht trad zij in het voetspoor van de Italiaanse
vorsten! Vgl. G. Degroote, Voorklanken der Renaissance, NiTlg VL (1952), 187. Ook om
deze reden kan 1430 aangehouden worden als een geschikte datum om dit tijdvak te openen.
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aristocratie inheems was, lagen de brandpunten van het beschavingsleven. In 1425
was op aandrang van Hertog Jan IV van Brabant, te Leuven de eerste Nederlandse
universiteit opgericht. In groten getale trokken de kunstenaars naar deze gewesten
om emplooi voor hun arbeidskracht en belangstelling voor hun werk te vinden. In
deze eeuw worden deze gewesten overdekt met een aantal van de rijkste gebouwen
voor wereldlijke en geestelijke doeleinden die Europa kent; plaatsnijders en
goudsmeden oefenen hier hun ambacht uit in dienst van de welgestelden. De
gebroeders Van Eyck kwamen uit Maaseik, ‘een stedeken in ruud Kempenland’,
Rogier van der Weyden uit Wallonië, Dirc Bouts en Gerard David uit Holland,
Memlinc uit Duitsland; zij vestigden zich in de Brabantse steden vooral, waar zij
met een Hugo van der Goes uit Gent en een Hieronymus Bosch te 's-Hertogenbosch
de schilderkunst van de vijftiende eeuw hebben geschapen.
Voor wat de letterkunde betreft, blijven ook de zuidelijke gewesten uiterst produktief.
Stellig niet zij alleen. De Nederlanden kennen in deze periode als het ware
verschillende cultuurprovincies, maar het zuiden is toch nog wel zeer actief.
Vooral in de zuidelijke Nederlanden wordt omstreeks 1430 de invloed van de
rederijkers hoogst aanzienlijk; zij bepalen voor een groot deel het gezicht van de
Zuidnederlandse literaire cultuur1. Vlaanderen dat vanouds een belangrijke rol had
gespeeld in de bloei van de literatuur, raakt geleidelijk iets achterop bij Brabant, dat
nu op het hoogtepunt is van zijn culturele scheppingskracht. Vlaanderen en Brabant
vormen ‘de eigenlijke burcht van de leidende kunstliteratuur’2, van de rederijkerskunst,
waarin wij de nieuwe tijd door veel middeleeuwse vormen zien heenschemeren.
Vooral Antwerpen wordt een levendig cultuurcentrum. Rederijkersspelen en
rederijkerslyriek worden graag geschreven en gedrukt. Vooral tegen 1500 is er een
opmerkelijke activiteit in deze sector. Dan ontstaan ook Mariken van Nieumeghen
en Elckerlijc. Wel vonden verzamel-

1
2

In Noord-Nederland komen de rederijkerskamers pas omstreeks deze tijd op: de oudste kamer
daar, Het Bloemken van Jesse te Middelburg, is opgericht in 1420.
Th. de Jager, Anthonis de Roovere, Blaricum, 1927.
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bundels als die van Van Styevoort en Jan van Doesborch eerst later hun definitieve
vorm (resp. 1524, en 1528 à 1530), maar een groot deel van de erin verzamelde
gedichten stamt uit de voorafgaande jaren. Zij zijn merkwaardig om hun realistisch,
soms amoreel karakter, met name ten aanzien van de liefde, teken van de algehele
drang tot genieting met de zintuigen van het leven op aarde: het aspect der concretezza
dat heel de renaissance kenmerkt1. In het Antwerpen rond 1500 hoort ook thuis de
figuur van Anna Bijns met haar opvallende activiteit en haar heenwijzing naar tal
van andere literaire figuren uit haar omgeving waarmee zij in contact was of voor
wie zij belangstelling had. Daarnaast is Antwerpen - naast enkele andere steden een voornaam centrum van uitgevers die de merkwaardige produktie van de
zogenaamde volksboeken tussen 1475 en 1540, met name tussen 1500 en 1525, op
hun naam hebben. In Antwerpen woonden echter ook de drukkers van uitgaven van
klassieken; het was daardoor eveneens een centrum van humanistische cultuur. Naast Antwerpen was vooral Leuven een belangrijk centrum, in dit geval van het
humanisme. Vooral ook weer in de jaren rond 1500.
Maar ook in andere streken van de Nederlanden werden, ten dele buiten de
rederijkers om, werken van literaire betekenis geschreven. Rayonerend vanuit de
IJselstreken oefenen de Broeders van het gemene leven en de Windesheimers, alsook
de franciscanen een belangrijke invloed uit op de prozaliteratuur, waarvan zij het
overwegend middeleeuws karakter handhaven. Dezelfde categorieën stimuleren het
godsdienstige lied.
In en uit de scholen van de Moderne Devotie ontwikkelt zich echter ook het zo
belangrijk autochtoon humanisme van figuren als Wessel Gansfort en Rudolphus
Agricola. Aan dit eigen Nederlands humanisme zullen wij, hoewel het zich niet
primair uitspreekt in de volkstaal, aandacht hebben te schenken, allereerst om het
feit, dat het humanisme hier geen late vrucht van uitheemse import blijkt te zijn,
maar een die uit eigen kracht groeide, vervolgens omdat het zich ontwikkelde tot
een culturele stroming die in haar bloei namen als Erasmus, Hugo de Groot en Vondel
opleverde.
Het zal stellig de moeite lonen de aandacht gevestigd te houden juist op deze periode,
waarop de laatste jaren met bijzondere belangstelling

1

Vgl. G. Degroote, Voorklanken der Renaissance, NiTlg VL (1952), 177-193.
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gestudeerd werd. Nog steeds niet voldoende echter, om met zekerheid conclusies te
kunnen trekken ten aanzien van een bepaalde afgrenzing van de decennia rond 1500.
Nog is in deze eeuw de kunst dienstbaar, of, als men wil, middellijke levensuiting:
nog immer heeft zij tot taak de levensvormen - ridderlijke, godsdienstige, burgerlijke
- te versieren: ‘wat men zoekt, is niet de kunst zelf, maar het schone leven’1. Maar
het proces van de substantivering der kunst is onmiskenbaar begonnen, de losmaking
van de kunst uit haar volstrekte dienstbaarheid aan de opsiering en de verhoging van
de luister des levens zelf: men wordt zich bewust van het eigene van het esthetisch
schone naast het moreel en godsdienstig schone. De kunst, het kunstwerk en het
kunstvoorwerp worden waarden op zich, zoals blijkt als vorsten en edelen
kunstvoorwerpen gaan bijeenbrengen in verzamelingen; deze voorwerpen worden
daardoor tot op zekere hoogte nutteloos, niet langer aangewend in het leven, maar
gewaardeerd als weelderige curiositeit, als kostbare delen van de vorstelijke schat,
waaraan men intussen de eigenlijke kunstzin kweekt, die in de renaissance zal
volgroeien2.
Dit alles is thans weliswaar eerst in zijn aanvangsstadium: nog immer heeft de
kunstenaar zich bijvoorbeeld in het altaarstuk te houden aan de opdracht die op een
religieus onderwerp de aandacht wilde laten vallen, maar ook op dit altaarstuk heeft
de schilder toch zijn eigen domein, en wel in het landschap, het verschiet, dat om
zijns zelfs wil geschilderd en gewaardeerd werd en waarin hij zich vrij kon uiten.
De schilderkunst legt er ook ondubbelzinnig getuigenis van af, dat men de natuur
met steeds sterker gevoel en zin voor haar eigen schoonheid beziet3.
Het ook vroeger al aanwezige gevoel nu voor het esthetisch-schone brengt men
versterkt tot uitingin de levensuitingen: de machtigste kathedraal, maar ook de knop
van een zwaard en de band van een boek beoogt men sierlijk en mooi te maken; het
schilderstuk is niet langer een leerzame bladzijde uit de ‘biblia pauperum’, het wordt
een brok artistiek

1
2
3

J. Huizinga, Herfsttij2, 444.
Id., 444.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 119-121.
Ik formuleer het iets anders dan Kalff; het is immers niet zo, dat in de middeleeuwen dit
gevoel voor de schoonheid van de natuur op en om zichzelf niet bestaan zou hebben; men
denke aan de Natureingang en aan de locus amoenus.
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schoon. En de letterkunde blijft hierbij niet achter: de kunst van de rederijkers is als
kunst in de moderne zin van het woord bedoeld, als schoonheid, als luxe. Wel zijn
hun landjuwelen feitelijk feestelijke manifestaties, dient de kunst de levensvreugde
te verhogen. Maar ook bij de rederijkers zijn er vele die de kunst, de rederijkerskunst,
de ‘auctentijcke, lieflijcke’ als doel gaan zien, met name het refrein. Het grote
zinnespel zal nog lang in vrijwel al zijn uitingen overwegend dienstbaar blijven,
middel om het volk bepaalde waarheden of stellingen voor te houden, het kortere
refrein gaat, als het kleine kunstvoorwerp, doel op zich worden, letterkundig doel,
waarop de ‘kunstenaar’ zijn artistieke vormkracht beproeft. De rederijkers ontdekken
- en dat is hun grote betekenis in strikt artistiek opzicht - het gedicht als een doel op
zich, als voorwerp van schoonheid, en zij ontdekken, al experimenterend, tevens het
modèrne gedicht, wanneer zij als wezenlijk bestanddeel het genuanceerd ritme vinden.
Daarmee is, ook in de letterkunde, de nieuwe tijd aangebroken. Wij zullen deze
pre-renaissance zich zien demonstreren in de uitgesproken voorkeur voor de musische
elementen in de letterkunde (lyriek, de landjuwelen), zozeer corresponderend met
de bloei van muziek, zang en dans in deze periode, in de invloed van de klassieke
kunst, niet alleen op de schilderkunst, als de in Italië wonende schilders via de
Italiaanse kunst heidens-klassieke elementen in hun werk mengen, maar ook op de
letterkunde, in de verandering van het religieuze sentiment, van de vroomheid, en
in de versterking van het profane, dat in de uitbeelding van wereldse stoffen tot uiting
komt, in de ‘saecularisatie der kunst’1, in wat wij haar naturalisme genoemd hebben.
Maar ook in dit opzicht blijkt de vijftiende eeuw de tijd van de grote tegenstellingen:
naast zoveel vernieuwing ligt een minstens kwantitatief belangrijk deel der literaire
uitingen nog geheel in de lijn van de middeleeuwse traditie: de zeer omvangrijke
proza-literatuur blijft middeleeuws-katholiek van karakter, evenals het geestelijk
lied; de z.g. prozaromans handhaven de aloude bekende stoffen, vooral die uit de
ridderromantiek - en de auteurs bewerken die middeleeuws van sfeer en stemming.
De ontwikkeling is echter niet te stuiten: met de sociaal-economische en
staatkundige ontwikkeling, die evolueert uit de middeleeuwse ver-

1

G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 293.
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houdingen naar de nieuwe tijd, gaat samen de religieuze en culturele, die neerkomt
op een geleidelijke ‘vervreemding van het Christendom, al bleef de uiterlijke band
met de Kerk bewaard’1. Voorlopig schijnt alles binnen de perken van de katholieke
geloofs- en zedenleer te blijven; de kentering op godsdienstig gebied, het humanisme
en de eerste tekenen van de renaissance lijken aanvankelijk niet strijdig met de
orthodoxie, evenmin als de rederijkerij. Maar de traditioneel kosmische conceptie
van de hoge middeleeuwen is in deze uitingen toch niet langer dominant. Geleidelijk
maar steeds krachtiger, breekt de nieuwe tijd door, nu al, in de vijftiende eeuw.
De nieuwe tijd demonstreert zich, ook reeds in deze periode, in uitingen die met
de traditionele ‘orthodoxie’ moeilijk verenigbaar zijn en waarvan een
onverhuld-openlijke demonstratie plaats vindt in 1517, het jaar waarin Luther openlijk
breekt met de katholieke kerk en opnieuw de christelijke eenheid gescheurd wordt2.

Die conste van rhetorike
De rederijkerskamers
Over het ontstaan van de rederijkerskamers3 in de zuidelijke Nederlanden hangt een
sluier, die wel nimmer geheel opgelicht zal worden. Zó dicht is hij echter niet, of wij
kunnen toch wel bij benadering de vormen zien, waaronder hun geboorte zich
voltrokken heeft. Als een zeer belangrijke, om niet te zeggen de belangrijkste bijdrage
tot het

1
2

3

C.G.N. de Vooys, Literatuur en Leven in de vijftiende eeuw, in Letterk. Studieën, Groningen,
1910, 74.
Bibliografie over De Ned. literatuurgeschiedenis sedert 1945, (de zestiende eeuw) door J.J.
Mak, Spiegel der Letteren I (1957), 139-53. Zie verder G. Degroote, Bourgondische en Dietse
wereld, Spiegel der Letteren I (1957), 113-31.
Voor de oudere standaardwerken over de rederijkerskamers en hun werkzaamheden en de
geschiedenis der afzonderlijke kamers, zie J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 224-5; J.J.
Mak, De Rederijkers, Amsterdam, 1945, (beoord. Van Mierlo, D.W.B., maart-april 1948,
171-7); J-J. Mak, Uyt ionsten versaemt, Zwolle 1957. Een lijst van de Noord- en Zuidned.
Rederijkerskamers in Jaarboek De Fonteyne, Gent, 1944, 1945. Men kan zich een beeld
vormen van de letterkundige bedrijvigheid der rederijkers door te lezen G. van Keirsbilck,
Letterkundig leven te Kaprijke in de vijftiende en zestiende eeuw, Rederijkersstudiën II, Gent,
1966, 3-45, en M. Vandecasteele, Letterkundig leven te Gent van 1500 tot 1539,
Rederijkersstudiën III, Gent, 1967, 3-57. In Rederijkersstudiën V, Gent, 1969 publiceerde
A. van Elslander, Letterkundig leven in de Bourgondische tijd. De rederijkers, p. 3-20, en
vindt men een Lijst van Nederl. rederijkerskamers uit de XVe en XVIe eeuw, p. 21-52.
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ontstaan van deze ‘Cameren van Rhetorica’, zoals zij in 1441 het eerst te Oudenaarde
worden genoemd, heeft men doorgaans beschouwd de oudere kerkelijke of geestelijke
verenigingen die de geestelijkheid behulpzaam waren bij de opvoering van kerkelijke
toneelstukken of de inrichting van ommegangen. Naarmate dit toneel en deze
ommegangen werden losgemaakt van de kerk en een meer wereldlijk karakter
aannamen, zouden deze broederschappen zich van hulptroepen der geestelijkheid
ontwikkeld hebben tot zelfstandige organen met een meer wereldlijke taak. Een
belangrijke aanwijzing voor hun kerkelijke oorsprong acht men het feit, dat nog zeer
lang naast de leken geestelijken lid blijven van deze kamers en daar doorgaans zelfs
de leiding geven. Met deze aanvankelijk meer religieuze genootschappen
contamineerden, aldus deze opvatting, op den duur de zuiver wereldlijke
gezelschappen, die zichzelf tot taak gesteld hadden de gemeenschap van de resultaten
hunner activiteit te laten profiteren, resultaten zowel op het hoger artistiek gebied
van toneelspel en voordrachtskunst als op dat van het populaire vermaak van
vastenavond en zottengilde. Een deel van deze wereldlijke gezelschappen, dat van
het begin af aan zich alleen met toneelspelen bezighield, heeft gefungeerd ter
opluistering van de feesten der schuttersgilden. Zij konden zijn samengesteld uit
schutters, als een soort letterkundige afdeling van het schuttersgilde, of door de
schutters van buitenaf worden gerecruteerd voor bepaalde gelegenheden. Sommigen
menen, dat de rederijkerskamers juist hun oorsprong zouden vinden in deze
werkzaamheden ten bate van de schuttersgilden1. De laatste auteur over dit onderwerp
stelt, dat er reden is het ontstaan van de rederijkerskamers veeleer in profane dan in
religieuze richting te zoeken2.
In Noord-Frankrijk waren wereldlijke genootschappen al veel langer werkzaam,
eigenlijk als sinds de twaalfde eeuw; zij stonden daar bekend als puys, naar het
podium waarop werd voorgedragen, of ook als chambres de rhétorique. Invloed van
deze Noordfranse kamers ligt voor de hand, zoals ook blijkt uit de omstandigheid,
dat de naam van de leden der kamers (‘rederijker’) een volksetymologische weergave
is van het Franse rhétoriqueur.
De overheid stelde op het bestaan van deze kamers aanvankelijk klaarblijkelijk
hoge prijs; bepaalde steden gaven de binnen hun muren

1
2

J.J. Mak, De Rederijkers, 11.
G. Jo. Steenbergen, Het landjuweel van de Rederijkers, Leuven, z.j. [1950?], 36.
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gevestigde kamers privilegies en subsidies, en honoreerden ook individuele
beoefenaars van de edele conste van rhetorike. En dit niet alleen, omdat zij bij tijd
en wijle konden optreden als de organisatoren bij uitstek van feestelijkheden, blide
incomsten en volksvermakelijkheden, maar ook omdat zij door hun toneelkunst een
machtige invloed op het publiek konden oefenen. ‘Op het podium staan’, voordragen
en toneelspelen was het oorspronkelijke doel van deze kamers. Voorlopig beweegt
dit toneel zich geheel binnen de gevestigde orde; het blijft positief religieus van
karakter, bij uitstek opbouwend van aard. Voor het oorspronkelijk religieus
uitgangspunt meent men een uiterlijk aspect van deze kamers te kunnen aanvoeren,
namelijk het blazoen met devies dat zij zich naar het voorbeeld van de ridderschap
kozen; terwijl echter de ridderlijke wapenborden leeuwen, beren, arenden e.d.
vertonen, zijn de symbolen van de rederijkers vooral van godsdienstige aard; ook
bloemen komen veel voor, maar deze hebben vaak weer een symbolisch-godsdienstige
betekenis. Het devies of de zinspreuk op het blazoen, waaronder de kamer werkt, is
daarmede in overeenstemming: bij voorkeur worden er vrome gezindheid en nederige
gemoedsgesteldheid door tot uitdrukking gebracht1.
De inrichting der kamers was geschoeid op de leest van de gilden, met name de
schuttersgilden; er bleven overigens grote onderlinge verschillen. Een belangrijke
figuur was de prins, soms ook keizer geheten, die de stoc of regel aangaf voor de
refreinen en de prijzen uitloofde, - meestal een man van aanzien en rijkdom. Aan
hem werd de laatste strofe van het refrein opgedragen. De deken en zijn raad vormden
klaarblijkelijk het besturend college. De factor is de leidende figuur bij uitnemendheid:
hij dichtte het te vertonen stuk, regelde de werkzaamheden, leidde de oefeningen,
enz. Behalve andere bedieningen vindt men meestal een nar of zot.
In deze kamers, wier ledental zeer uiteenliep, - dit ledental varieerde van tien of
twaalf tot vele honderden (maar moet er geen onderscheid gemaakt worden tussen
soorten lidmaatschap?) - heerste een volmaakte gemeenschapsgeest: gedost in hun
tabbaard, waarop het blazoen van de kamer was geborduurd, gaan zij ter kerke; het
door de factor geschreven stuk wordt voorgedragen als werk van de kamer; - eerst
na verloop van tijd vindt men de signatuur van individuele leden. Men richt zich ook
tot de gemeenschap, gaarne zelfs tot een bredere

1

Over het opnemen van de naam en de zinspreuk van verschillende kamers in het zelfde
zinnespel, zie J.F. Buisman, NiTlg XXXXI (1948), 15-19.
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gemeenschap dan die van eigen stad of dorp. Zeker vanaf het begin der vijftiende
eeuw gaan de kamers wedstrijden met elkaar aan. De knaap of bode van een kamer
gaat met zijn chaerte (uitnodiging) op stap naar de andere kamers in noord en zuid
om deze te nodigen op een bepaalde datum op de aangegeven plaats te verschijnen
teneinde aan de wedstrijd in de edele toneelspeelkunst deel te nemen. De chaerte
bevatte doorgaans ook de ‘sin’, het onderwerp - b.v. ‘wat den mensche aldermeest
tot conste verweckt’ - dat behandeld moest worden. Op de vastgestelde tijd had in
de stad van de uitnodigende kamer dan de wedstrijd plaats. Bijzonder gerenommeerd
was het landjuweel van de rederijkers, tot stand gekomen naar het voorbeeld van het
landjuweel op de schuttersfeesten waarmee het, voor wat inrichting en structuur
aangaat, nauwkeurig overeenkomt1. Zoals hiervoor al vermeld werd, had men op de
feesten en landjuwelen van de schutters opvoeringen van toneelstukken ingelast.
Deze stukken werden gespeeld door een ‘sectie’ van het schuttersgilde, welke sectie
zich speciaal met toneelspelen bezighield, ofwel door voor dit doel aangetrokken
rederijkers. Weinig verwonderlijk dat dit goed voorgaan goed volgen deed en de
rederijkers op het idee bracht hun eigen landjuwelen in te richten: het systeem konden
zij pasklaar ontlenen aan de landjuwelen van de schutters. En zij hebben dit gedaan
ook! Het landjuweel neemt onder de festiviteiten en wedstrijden van de rederijkers
een aparte plaats in, doordat het zich organisatorisch aanzienlijk onderscheidt van
de andere feesten. Dit onderscheid betreft niet alleen het grootse, luisterrijke van de
opzet; het heeft ook betrekking op de structuur van het feest. Naar zijn aard is elke
wedstrijd namelijk onderdeel van een vooraf geconcipieerde reeks, waarbij de winnaar
van het eerste landjuweel (de eerste wedstrijd dus) verplicht is de tweede in te richten
en daarvoor de prijs uit te loven; de winnaar van het tweede richt weer het derde in,
enz., tot het zevende landjuweel gevierd is en de kring gesloten. Nam men als Brabants
gilde eenmaal aan het landjuweel deel, dan was men ook verplicht de hele cyclus
mee te maken. Van aanzienlijke betekenis is bovendien het eerst kortgeleden ontdekte
feit van de geografische beperking van het landjuweel: dit werd namelijk alleen in
Brabant gehouden, en het waren Brabantse gilden die met elkaar wedijverden2.

1

2

Over de landjuwelen, zie G. Jo. Steenbergen, Het Landjuweel van de Rederijkers, Leuven,
z.j. [1950?]; verder J. en L. van Boeckel, Landjuweelen en Haagspelen in de XVe en de XVIe
eeuw, Jaarboek De Fonteyne, Gent, 1943, 35-58.
De naam landjuweel moet, voor wat het tweede deel van het woord betreft, verstaan worden
als te doelen op de (kostbare) prijzen die werden uitgeloofd; daarna ging het over op de
wedstrijd waar die prijs gewonnen werd.-Land heeft een beperkende betekenis, namelijk de
eigen provincie, i.c. Brabant (in tegenstelling b.v. met het haagspel, dat door gilden uit
verschillende gouwen bezocht werd). Een landjuweel is dus: een wedstrijd (om een kostbare
prijs) tussen Brabantse gilden, welke wedstrijd dan aan bepaalde voorwaarden gebonden is:
cyclus van zeven, enz. Zie G. Jo. Steenbergen, De betekenis van de benaming Landjuweel,
Leuvense Bijdragen XXXIX (1949), 10-20, en dez. Het Landjuweel, 43-6.
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Het aantal echte landjuwelen der rederijkers is niet zeer talrijk, dit in tegenstelling
met de landjuwelen van de schuttersgilden waarvan er vele bekend zijn.
Rederijkersfeesten van naam als die te Hulst (1483), Antwerpen (1496) en Gent
(1539) zijn geen landjuwelen geweest. De enige authentieke cyclus landjuwelen
startte in 1515 te Mechelen; zij werd voortgezet te Leuven (1518), Diest (1521),
Brussel (1532), Mechelen (1535), opnieuw Diest (1541), en besloten te Antwerpen
in (1561). Op dat van Diest (1541) werd de overwinning behaald door de Violieren
van Antwerpen met hun klucht Hanneken Leckertant van Jan van den Berghe; de
ontvangende kamer speelde ter begroeting de Cluyt van Tielebuys. De vermelding
van deze vrij bekende kluchten is hier aan de orde, aangezien zij de aandacht vestigt
op een merkwaardig verschijnsel bij de landjuwelen der rederijkers. Anders dan men
verwachten zou, vormen namelijk esbattementen (kluchten) de hoofdschotel van het
literaire wedstrijdgedeelte. Niet de ernstige breder opgezette spelen van zinnen. Met
zekerheid kan hieruit worden opgemaakt dat de rederijkers deze wedstrijd (het
landjuweel) niet beschouwden als ‘een volwaardig literair feest’, dat zij zelfs het
literaire element niet als het belangrijkste beschouwden, zoals ook blijkt uit lijsten
van prijswinnaars waarin de literaire prestaties meer achteraan genoemd worden,
nadat de meer spectaculaire onderdelen waren voorafgegaan. De conclusie van G.
Jo. Steenbergen in Het landjuweel luidt dan ook, dat het landjuweel van de rederijkers,
ook het beroemde en meest grandioze dat ooit gevierd werd, namelijk dat van 1561
te Antwerpen, een vernuftig georganiseerd volksfeest is geweest1.
Van heinde en ver kwamen op den duur de kamers naar de stad van de
feestelijkheden, waar dagen en weken lang de rederijkers hun toneelvoorstellingen
gaven, de straten vulden met hun prachtige optochten met praalwagens, kleurige
kledij, ruiterstoeten en wat verder het oog streelde. Prijzen waren uitgeloofd voor
het beste spel, maar ook voor

1

G. Jo. Steenbergen. Het landjuweel van de Rederijkers, Leuven, z.j. [1950?].
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aangelegenheden die met de kunst als zodanig weinig uitstaans hadden, als voor de
verst komende, voor de genoeglijkste zot, enz.; deze hebben er ongetwijfeld zeer
aanzienlijk toe bijgedragen deze volksfeesten in hoge mate niet alleen bij de
toeschouwers op de markt, maar ook bij de spelers-zelf populair te maken; de grootste
aandacht viel op de spectaculaire elementen van de feestelijkheden: op de luisterrijke
intrede der kamers, de clownerieën van de narren, het esbattement en de verlichting
in de stad.
Het landjuweel kan, als gesuggereerd, niet typerend voor de rederijkerij geacht
worden; daarvoor kwam het te zeldzaam voor en nam het literaire element een te
geringe plaats in. Aanzienlijk groter literaire betekenis hadden andere wedstrijden,
zoals de refreinfeesten en bijeenkomsten waar spelen van zinne werden vertoond.
Zoals al werd opgemerkt, waren de kamers van Rhetorica een macht van betekenis
gaan vormen in de staat, - reden waarom de vorsten steun verleenden en leiding
trachtten te geven. Philips de Schone heeft zelfs in 1493 geprobeerd de kamers te
centraliseren onder opperleiding van een Gentse kamer, maar deze poging mislukte.
Naarmate echter de tijd vorderde en hervorming en politieke strijdvragen zich aan
de aandacht opdrongen, lag het voor de hand, dat deze in het volle leven staande
rederijkers zich met de problemen van de dag zouden gaan bezighouden. Het
landjuweel van Gent van 1539 met zijn sin ‘Welck den mensche stervende meesten
troost es’ gaf aanleiding de vraag naar de religieuze orthodoxie van diverse kamers
aan de orde te stellen. Geleidelijk namen verschillende kamers een zeer liberale, om
niet te zeggen heterodoxe houding aan in de godsdienstige en politieke
aangelegenheden, hetgeen reden werd tot steeds nadrukkelijker afwerend ingrijpen
van hogerhand. Tegen het eind van de zestiende eeuw raken, mede hierdoor, tal van
kamers in verval, andere worden opgeheven. De val van Antwerpen in 1585
veroorzaakt de uitwijking van zeer veel vooraanstaande kameristen, en daarmede
komt aan de grote bloei van de kamers een einde, al hebben vele ervan zich de eeuwen
door, sommige tot in onze tijd, kunnen handhaven.
In de noordelijke Nederlanden heeft het rederijkerswezen niet de bloei gekend,
die het in het zuiden kenmerkt. Later ging het calvinisme zich nadrukkelijk tegen
deze kunstuiting verzetten, terwijl ook de vooraanstaande kunstenaars er een min
gunstig of duidelijk ongunstig oordeel over velden. Maar het bloed kruipt waar het
niet gaan kan: als dor en deftig surrogaat van de (indertijd ontaarde) rederijkerska-
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mers zien wij in het noorden in de zeventiende en achttiende eeuw de
dichtgenootschappen opkomen.
Vraagt men naar de betekenis van de rederijkerskamers voor de kunst, dan valt hier
een en ander te onderscheiden. Zonder twijfel hebben de rhetrosijnen een belangrijk
aandeel gehad aan de verhoging van de levensvreugde der burgerij in vijftiende en
zestiende eeuw door haar zin voor plastische schoonheid te strelen in optochten,
processies, ommegangen, levende-beeldenvertoningen e.d. Voor de kunst in het
algemeen, voor die van het gesproken woord in het bijzonder, hebben zij een grote,
innige eerbied: zij raken niet uitgepraat over de ‘weerdighe ende edele conste der
Rethorijken’, en háár lof boven alle andere te bezingen is het doel van Marikens
voordracht in Mariken van Nieumeghen en van verschillende losse refreinen. In twee
verschillende vormen beoefenen zijzelf deze weerdighe ende edele conste: door het
spelen, eventueel het vervaardigen, van toneelstukken, en door het schrijven van
gedichten. Aan beide vormen hebben wij thans nadere aandacht te schenken.
Wij behandelen eerst de lyriek, daarna het toneel, om zo - in overeenstemming
met de esthetica der rederijkers-zelf - te stijgen van de minder gecompliceerde vorm
naar de meest ingewikkelde, die de meer eenvoudige als het ware in zich bevatte en
opnam.

Lyriek van de rederijkers1
In Mariken van Nieumeghen draagt de hoofdpersoon voor haar toehoorders in de
Gulden Boom te Antwerpen een refrein voor, dat de lof der Rhetorica bezingt als de
conste lieflijck, die boven alle andere te prijzen valt. Om het te aanhoren vergaderden
vele lieden, zegt de auteur, als om te demonstreren hoezeer de refreinenkunst
bewonderende toehoorders vond. Het refrein is een der meest geliefde vormen van
de rederijkerskunst: een gedicht, dat bestaat uit een onbepaald aantal, doorgaans 5
tot 10 strofen, elke strofe 8 tot 20 versregels omvattend; alle strofen eindigen op
dezelfde regel, stock geheten, die de grondgedachte van het gehele gedicht bevat2.

1
2

Vgl. Gilb. Degroote, De poëzie der Rederijkers, D.W.B., 1948.
A. van Elslander, Het Refrein in het Nederlands tot 1600, 1953; dez., Het Refrein, een typische
Rederijkersvorm, Jaarboek De Fonteyne, Gent, 1943, 59-71; G. Jo. Steenbergen, NiTlg XLIII,
311-6; J. van Mierlo, Refrein of Referein? in: Nieuwe Studiën over Anna Bijns en andere
opstellen, VMA, [1951] Reeks III, nr. 34, 59-68.
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In twee thans in druk bereikbare verzenbundels uit de zestiende eeuw, die dus eerst
verderop nader aan de orde komen, zijn ons vele refreinen en andere dichtvormen
van de rederijkers bewaard gebleven: in het verzamelhandschrift van Jan van
Styevoort (1524)1 en in de Refreynen, die Jan van Doesborch2 ca. 1530 in het licht
gaf, de oudste gedrukte bundel Refreynen. Van Doesborch, die tot de meest actieve
Antwerpse3 drukkers van doorgaans weinig omvangrijke werkjes, met name
volksboeken, uit de eerste decennia van de zestiende eeuw behoort, deelde de
gedichten in op de gebruikelijke wijze int vroede, int amoureuze en int sotte, - een
indeling die bij Van Styevoort ontbreekt.
De refreinen int vroede uit de vijftiende eeuw hebben betrekking op godsdienstige
onderwerpen of behandelen zedelijke en stichtelijke voorschriften; een geliefkoosd
thema was dat van de vergankelijkheid van al het aardse, met name van het menselijk
leven; kenmerkend voor de tijd4 is de zeer realistische uitbeelding van het stervende
lichaam, een motief dat Anna Bijns na 1500 opnieuw tot gelding zal brengen. Grote
aandacht werd ook gewijd aan de velerlei maatschappelijke misstanden van die dagen,
met name aan het zedenbederf onder brede lagen van de bevolking, inclusief de
geestelijkheid. - De refreinen int amoureuze geven uiting aan sterker persoonlijk
doorleefde gevoelens; blijkt ook hier, aan de ene kant, het hoofse gedachten- en
gevoelsleven dat van de burgerij, die zich in de rederijkerskamers uitte, gunstig te
hebben beïnvloed, over het algemeen geven onze voorvaderen in dit genre uiting aan
hun ongebreidelde zinnenlust. - De categorie int sotte omvat al datgene wat de lachlust
kan opwekken of de geest scherpen, als b.v. de zg. leugenrefreinen. In alle sferen
des levens blijkt de vijftiende-eeuwer de dwaze aspecten waargenomen te hebben,
maar vooral toch wel in die van het huiselijke leven, van de liefdesavonturen en van
de landloperij. Hij weet in soms levendige tafereeltjes zijn observaties weer te geven.
Het refrein is volstrekt niet de enige kunstvorm die de rederijkers

1
2
3
4

Jan van Styevoorts Refreinenbundel Anno 1524, uitg. Fr. Lyna en W. van Eeghem, twee
delen, Antwerpen, z.j. [1930].
De Refreinenbundel van Jan van Doesborch I, uitg. C.H.A. Kruyskamp, Leiden, 1940.
Na juni 1530 vestigde hij zich te Utrecht.
Zie J. Huizinga, Herfsttij, hoofdstuk XI (‘Het beeld van den dood’).
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beoefenen, het is wel de meest typische. Wat voor het refrein geldt, geldt evenzeer
voor de andere lyrische vormen.
Lange tijd heeft de rederijkerskunst, mede om de lyriek, niet in geur van
letterkundige heiligheid gestaan, en, inderdaad, wie het voor eerst begint te bladeren
bijvoorbeeld in Van Styevoorts bundel nadat hij zojuist moderne dichters van zijn
voorkeur herlezen heeft, zal een weinig ontsteld staan over wat hem daar als
letterkunde onder het oog komt. De eigenaardigheden die deze kunst in het oog van
de rederijkers een hoog aanzien schonken, vermogen ons op zich niet meer te boeien.
Of de ‘zesse balade in eene’ aan de gestelde eisen voldoet en op zes verschillende
manieren gelezen kan worden, of in het ‘aldicht’ ieder woord van een vers rijmt met
ieder woord van het volgende, of het ‘letter-kreeftdicht’ letter voor letter van voren
naar achteren òf omgekeerd gelezen kan worden, lijken ons weinig ter (letterkundige)
zake doende aangelegenheden. Er is zeer veel in de produktie van de vijftiende en
zestiende eeuw dat volstrekt waardeloos is; het grootste deel bezit alleen maar
historische waarde en valt voor een iets genuanceerder waarde-oordeel in het
grondeloze niet; het onderscheidt zich in kwalitatief opzicht niet van veel dat heden
ten dage het licht ziet. Is echter deze gelijkstelling wel billijk? Hebben de rederijkers
zelf aan hun willekeurige produkten wel dezelfde eminente waarde toegekend die
de vele hedendaagse schrijvers van ‘gedichten’ de hunne toedichten? Een bewijs van
het tegengestelde kan men lezen bij de uitgever van Mathys Casteleyns De Gonst
van Rhetoriken (1555), als hij erover klaagt, dat de dichters nog maar al te veel
schromen zelf hun werken uit te geven, daar een jammerlijk vooroordeel dat als ‘al
te ambitieus’ afkeurt.
Men heeft echter het werk der rederijkers primair te beschouwen naar de intenties
van de makers ervan. Te waarderen, zo niet te bewonderen, valt daarbij hun streven
naar beheersing van de uiterlijke techniek; zij gaven zich minstens moeite aan de
inhoud een ‘behoorlijke’ vorm te schenken, al bezaten zij veelal een eigenaardig
begrip van de verhouding tussen vorm en inhoud. Voor een groot deel vond hun
opvatting inzake deze verhouding haar oorzaak in hun opvatting van de edele conste
als ‘een const van wel segghen’, een kunst van welsprekendheid. Deze opvattingen
werden in aanzienlijke mate beheerst door weer uit de oudheid stammende opvattingen
die de dichtkunst in zeer nauw verband hadden gebracht met de retorica. De
handboeken uit de oudheid (Quintilianus' Institutio oratoria en Cicero's De oratore)
hadden geleerd hoe men een redevoering had op te bouwen, m.a.w.
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zij hadden op het oog de bevordering van de kunst der welsprekendheid. De redenaar,
zo stelde men al in de oudheid, kon hierbij veel leren van de dichter. Maar omgekeerd
meenden de theoretici, dat ook de dichter veel kon leren van de leer der
welsprekendheid; men ging dan ook de regels van de welsprekendheid (uit de leer
van de retorica dus) toepassen op, geldig achten voor de dichtkunst. Het is mede
tegen de achtergrond van deze regels der retorica dat men ook onze oudere dichtkunst
moet interpreteren. Dichtkunst heet in de rederijkerstijd bij voorkeur retorica. Men
ziet Vrouwe Rhetorica tronen hoog op haar zetel, op gelijke hoogte banderollen
waarop de namen Cicero en Demosthenes, aan haar voeten rond een (schrijf)tafel
zittend o.a. Quintilianus, Roscius en Gracchus. Maar Rhetorica troont boven allen1.
De dichtkunst is in het oog van haar bewonderaars dan ook allereerst en wezenlijk
een conste van rhetorike, een kunst van ‘wel segghen’. Niet voor niets is hun patroon
de heilige Catharina, die door haar welsprekendheid de heidense retoren weerlegde.
Het is niet zo, dat de rederijkers de leer van de retorica (bijv. van Quintilianus en
Cicero en veel middeleeuwse Latijnse werken) rechtstreeks uit de bronnen kenden2;
zij baseerden zich op de ‘overlevering’3 en dan uit de tweede hand; de overgrote
meerderheid van de rederijkers was niet klassiek gevormd. Toch poogden deze
rederijkers met inspanning van alle krachten de regels voor de kunst te leren kennen
en

1

2
3

De verheerlijking van Vrouwe Rhetorica zoals die voorkomt in Casteleyns De konst van
Rethoriken; men vindt een reproduktie ervan in J.J. Mak, Uyt ionsten verseamt, Zwolle,
1957, tegenover p. 214. In de blazoenen van twee kamers van het Antwerpse landjuweel van
1561 ziet men links David met zijn harp boven Scriptura, rechts Orpheus met een viola boven
Poesis; in het midden Rhetorica op een troon. Oud en nieuw, antieke overlevering en
christelijke middeleeuwse traditie naast elkaar, overheerst door, gekróónd door de maagd
Rhetorica. Rhetorica is de hoofdpersoon, zíj voert het primaat in de artes.
De volledige Quintilianus werd pas in 1416 teruggevonden en de volledige kopieën van
Cicero in 1421 (eerste druk van De oratore 1470).
Het is de bijzondere verdienste van E.R. Curtius geweest op de retorica als uiterst belangrijke
bron voor de dichtkunst gewezen te hebben en de traditie in dit opzicht van de oudheid af
tot de renaissance te hebben gesignaleerd in zijn Europäische Literatur und lateinisches
Mittelalter. H. Lausberg heeft daarop in zijn tweedelig Handbuch der literarischen Retorik,
1960, paragraafsgewijs het samenstel van regels dat deze leer vormt, bijeengezet (in beknopt
bestek dez., Elemente der literarischen Rhetorik, München, 21963). Zeer belangrijk voor de
kennis van deze materie S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance,
Assen, 1969. Ik kom in Handboek II op deze zaken terug.
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toe te passen. Tegen die nog maar weinig bestudeerde achtergrond moet men de
rederijkerskunst (de Rhetorica) interpreteren.
Tegen deze achtergrond ook moet men de aanzienlijke aandacht van de rederijkers
voor de beheersing van diverse dichterlijke technieken beschouwen. Op de
eigenschappen van de uiterlijke vorm richtte zich de volle aandacht van de rederijkers
als op datgene wat voor zakelijke, technische discussie vatbaar was. Helaas echter
leidt beheersing van techniek alléén niet tot het ontstaan van kunstwerken van
blijvende waarde.
Het zou echter onbillijk zijn deze kunst a priori te verwerpen op grond van het
feit, dat de makers ervan streefden naar gebondenheid binnen duidelijk van te voren
vastgelegde vormen. Zulke vormen kunnen belangrijke hulpmiddelen zijn om markant
tot uitdrukking te brengen wat te uiten valt: niemand zal de dichter van sonnetten
zijn zich binden aan een van tevoren vastgesteld, vrij nauw bepaald schema verwijten.
De vorm, ook de uiterlijke, kan zelfs medeïnspirerende factor zijn. - Van de andere
kant kan de meest perfecte beheersing van talloze regels en voorschriften ontbrekend
of falend dichterschap moeilijk vervangen. In nogal wat gewrochten uit de
rederijkerstijd valt wel technische perfectie op, maar ook niet meer dan die perfectie.
Nog een andere omstandigheid was weinig bevorderlijk voor het ontstaan van
persoonlijk geïnspireerd werk. Wat de auteurs namelijk in de vast te stellen en, later,
vastgestelde vormen wensten uit te drukken, was bijvoorbeeld niet die diepere en
vollere gemoedstoestand (en verbeeldingsrijkdom), die Kloos in zijn tijd het
wezenlijke noemde van poëzie; de rederijker streefde er in veel gevallen naar
gedachten en gevoelens die in de ganse gemeenschap leefden eloquent onder woorden
te brengen. Zijn kunst beoogt minder persoonlijke expressie te zijn van persoonlijke
bewogenheid of visie, zij is typisch gemeenschapskunst: kunst vóór de gemeenschap,
die vaak tot uitdrukking brengt wat in de gemeenschap leeft, en dit doet op de wijze
welke de gemeenschap van die tijd bijzonder waardeerbaar vond. En tot dat
waardeerbare behoorde o.a. de brede ontwikkeling van een thema, waarbij de dichter
meer zijn heil zocht in een welsprekende opsomming van parallelle gevallen, een
uitstalling van velerlei geleerdheid, in het ‘kunstige’ ook vaak, dan in een persoonlijke
verwerking van de stof van zijn onderwerp. Meer in de welsprekendheid dus dan in
het strikt-persoonlijk poëtische. De rederijkerskunst is er dan ook eerder om gesproken
en gehoord dan om gelezen te worden. Klinkende, welluidende versregels
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schrijven die het gehoor strelen, schijnt het oogmerk geweest te zijn, meer dan de
expressie van innerlijke bewogenheid of visie. Ritmisch is de overgrote meerderheid
der refreinen zwak; men streefde veeleer naar vele en volle rijmklanken, welluidende
bastaardwoorden, ingewikkelde dichtschema's en toepassing van andere technische
kunstjes, die de rederijkerskunst de slechte naam hebben bezorgd die zij voor het
gros van de refreinen ook wel verdient.
Daar komt nòg iets bij: nog immer doet zich de geest van didactiek en nutte lering,
die in de veertiende eeuw ging overheersen, gevoelen, al is de rederijker niet tot het
platvloers utilitarisme van sommige veertiende-eeuwse dichters geneigd. Hij zoekt,
man van de nieuwe tijd, schoonheid. Maar deze schoonheid heeft ook in de
rederijkerstijd nog altijd de taak van wetenschap en zedenleer te vervullen; zij moet,
lerend en stichtend, het volk opvoeden. Dat de schoonheid hierbij vaak op de
achtergrond gedrongen werd voor het betogende en oratische, vloeit uit het
uitgangspunt voort.
Zo werken al deze omstandigheden - het ontbreken van veel echte dichters, de
voorkeur voor de vormelijke welsprékendheid ter uitdrukking van algeméén-geldige
gedachten en gevoelens, én de zin voor nuttige lering- samen tot het ontstaan van de
oratorisch-didactische dichtkunst van vijftiende en zestiende eeuw.
Deze kunst heeft intussen een belangrijke rol vervuld in de historische ontwikkeling
van onze letterkunde.
Hoeveel bezwaren men maken kan tegen de voorkeur voor het kunstige, om niet
te zeggen voor de kunstjes waarmee men zich in deze tijd bezig hield, waardering
verdient de positieve tendens die ten grondslag ligt aan dit merkwaardig streven, ook
waar het zich niet in ‘schone’ resultaten manifesteerde. Deze tendens is het bewuste
streven naar vormelijke beheersing van hetgeen men te uiten had. En hierin toont de
rederijker zich volop man van een nieuwe tijd, voorloper van de renaissance. Hij
mocht zich dan al vergissen als hij meende geheel van buitenaf de vorm aan het werk
te kunnen opleggen in plaats van deze te zien ontstaan uit een samenvloeiing van
uitwendige, van te voren bepaalde vormen met de uit innerlijke beweging organisch
groeiende vorm. Maar ook waar hij zich vergist, is zijn streven opmerkelijk: hij wilde
niet schrijven alleen maar volgens de spontane opwelling, hij wilde die spontane
opwelling in schoon bedwang beteugelen en haar opvoeren tot kunst en schoonheid.
Dit streven was ook
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de echte middeleeuwer volstrekt niet onbekend: Veldeke in de twaalfde, Hadewijch
in de dertiende eeuw zijn voor de lyriek bewijzen van bewuste toeleg op hetzelfde
doel. Wat echter in de middeleeuwen betrekkelijk uitzondering bleef, wordt thans
een algeméén doelbewust streven: men wil een kunstwerk scheppen, dat zo alzijdig
mogelijk door de schittering van de schoonheid straalt. De rederijker beoogt met
name in het refrein een gedicht met strakgesloten vorm te schrijven, waarin zo weinig
mogelijk aan het toeval wordt overgelaten, zoveel mogelijk de voorschriften der
retorica worden gevolgd; door een naar ons gevoelen overdadig gebruik van
leenwoorden - niet zo verwonderlijk overigens in de Bourgondische tijd! - gaf hij
het gedicht een onvergelijkelijk hogere klankrijkdom dan het middeleeuwse vers
kende; die rijkdom werd dan nog verhoogd door een systematisch doorwerkt
rijmschema en een streven naar opsiering door beeldspraak, beide eigenschappen
die de middeleeuwse dichters slechts met mate hanteerden. Op het gevaar dat in dit
streven gelegen is, werd al gewezen, maar het streven de natuurlijke aanleg door
toeleg te vervolmaken tot cultuur, is een daad van historisch belang geweest.
Blijft de vraag, of de rederijkers ook kunstwerken van ‘blijvende waarde’ hebben
geschapen. Het antwoord kan bevestigend luiden, al moet daar in één adem aan
worden toegevoegd, dat hun aantal niet bijzonder groot is. Zij hebben die geschapen
op die momenten waarop echte dichters innerlijke bewogenheid of visie tot
uitdrukking brachten. Dan ontstond poëzie: op levend ritme gedragen gedichten,
waarin al de verselementen waarop men zich kon toeleggen, als het ware plotseling
‘onder stroom’ kwamen staan door de er doorheen varende golf van het levend ritme,
door een persoonlijke visie1.
De duidelijke primus inter pares onder de vijftiende-eeuwse rederijkers is de
Bruggeling ANTHONIS DE ROOVERE2. Geboren omstreeks 1430,

1

2

Het ‘eerherstel’ van de kunst der rederijkers nam zijn aanvang met het artikel van J.A.N.
Knuttel, Rederijkers Eerherstel, De Gids, 1910; later over ditzelfde onderwerp Th. de Jager,
De Miskenning der Rethoryckers, voordracht voor het Ned. Philologencongres, april 1919,
uitg. in Lustrum Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen, 1922, Tilburg, 1922,
146-172.
Over Anth. de Roovere aan oudere literatuur: G.C. van 't Hoog, Anthonis de Roovere,
Amsterdam, 1918; Th. de Jager, Anthonis de Roovere, Blaricum, 1927; de standaarduitgave
van De Gedichten van Athonis de Roovere werd bezorgd door J.J. Mak, Zwolle, 1955, met
uitvoerige inleiding (kritische beoordeling van deze inleiding door B. Wolken, Roeping,
maart 1956, 688-691, en J. van Mierlo, D.W.B., maart-april 1956, 160-3).
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overleden 1482, heeft De Roovere de bloei en achteruitgang van de grote Vlaamse
zeestad meegemaakt en intens meegeleefd. In zijn lyrisch werk, dat voor een deel
tachtig jaar na zijn dood, in 1562, door Eduard de Dene in de Rhetoricale Wercken
werd uitgegeven, vindt men de reacties op de vreugden en smarten, de voorspoed en
de ondergang die Brugge kende.
't Was eens jaers goet, ten dooch nu niet.
Tvolck hadde moet, theeft nu verdriet.
Thadde ghelts behoet, nu min dan yet.
Wien vruecht aenstoet sanck doen een liedt.
Wie dat nu doet, tvolck hem besiet
Al waert een schu. Dus commet by1
Dat vruecht dus seere verdonckert sy.

De Roovere is duidelijk bewogen door het leven van de stadsgemeenschap; hij is
haar tolk bij feestelijke gelegenheden, processies, boetedagen, wanneer onder leiding
van de ‘edelen rethorizijn ende musichien’ allen gezamenlijk hun gevoelens en
gedachten tot uitdrukking brachten door vertoningen van zijn werken, hij was hun
tolk als lyricus, hij was ook hun manend geweten. In zijn werk vindt men de drie
grote lyrische soorten van die tijd terug; het uit dichterlijk oogpunt belangrijkste
werk zijn wel zijn godsdienstige gedichten, waaruit een overtuigd katholiek en innig
vroom man spreekt. Beroemd was in zijn tijd zijn Lof vanden heilighen sacramente
vander Nyeuwervaert ende van mirakel2, een strofische hymne van 225 regels, waaruit
een behoorlijke theologische kennis met betrekking tot het behandelde onderwerp
spreekt; het gedicht werd in 1457 op last van de geestelijkheid in de hoofdkerk van
Brugge aangehangen (waar het nu nog hangt) en bezorgde De Roovere de titel
‘Vlaams Doctoor ende Poëtisch Rethorizijn’. De he-

1
2

Als ware het een vogelverschrikker; commet by: komt het.
Lof van den heileghen Sacramente, uitg. met commentaar door Th. de Jager, Roeping 2e jg.
(1923-1924), deel II, 278-291; tevens in diens op blz. 372 onder noot 2 genoemde bloemlezing,
waar ook de meeste andere hier besproken gedichten. W. van Eeghem toonde invloed op het
lofdicht aan van Jan van Ruusbroec, VMA, 1953, 561-593, een invloed zo groot dat men
teksten van Ruusbroec de ‘vrijwel uitsluitende bron van het lofdicht’ kon noemen; vgl. de
uitgave van Het Spel vanden heilighen sacramente, Zwolle, 1955, 43-49; in deze uitgave het
lofdicht op 213-222. Ook het verklarend gedicht bij Het Spel is wel van De Roovere; zie de
uitgave van Het Spel, 19-20.
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dendaagse lezer bekoort overigens dit lofdicht (dat echter géén betrekking heeft op
de gebeurtenissen waarover het bekende spel Vanden sacramente vander
Nyeuwervaert handelt1) in zijn stroeve, ietwat droge betoogtrant minder dan de zuiver
lyrische gedichten, met name de Bedinghen (gebeden), waarin hij zijn gemoed uitstort
en in veel sterker ritmische bewogenheid zijn devotie of zijn gevoel van zonde, van
schuld, van blijdschap ook om goddelijke geschenken en wat het geloof hem meer
te beleven gaf, uitsprak. Dan luidt het, ritmisch ontroerd en rijk aan klankexpressie:
Roert u, mijn tonghe, buycht u, mijn knien,
Ontluyckt u, ooghen, ende wilt aensien
Dit lijden swaer,
Wat Godt den Vader liet gheschien!
Cause soe is de mensche van dien,
Dits openbaer.
Dies rijst in my nu vreese en vaer
Door tlijden groot,
Biddende u, Heere, voren en naer:
Seynde gratie in mijn wterste noodt!

Het hele gedicht door houdt De Roovere deze toon vol, blijft de bewogenheid sterk
gespannen. De Roovere bezit het pathos dat de echte dichter kenmerkt.
Ook in het amoureuze heeft De Roovere gedichten geschreven, die tot de
hoogtepunten van de rederijkerskunst behoren. In ‘Een argument’ Van twee amoureuse
vrouwen behandelt hij een thema dat Jacob van Maerlant al stof tot schrijven leverde:
ik bemin een vrouw die mij niet bemint; degene die mij bemint, bezit voor mij geen
aantrekkingskracht. De Roovere geeft het probleem in een droomgezicht, en beschrijft
hoe hij met deze twee vrouwen in een scheepje vaart als plotseling een storm opsteekt,
het roer wegslaat, en alleen het overboord werpen van een der personen redding kan
brengen. Wie moet hij nu offeren: die hij bemint, of die hem bemint? Tot een
antwoord op het probleem, dat aardig en plastisch uitgewerkt wordt, komt het niet,
doordat de dichter, gelukkig vóór hij heeft moeten kiezen, uit de slaap wakker schiet.
- Gevoelig en fraai van klank is het refrein Och Godt, wat lot is my ghevallen met
een strofe die Van Eeden geschreven zou kunnen hebben:

1

Vgl. A. Amye, OGE 1955, 314-30 en 389-401.
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Al tooghen mijn ooghen blijden schijn,
Myn sinnen ghewinnen al lijdens pijn
Wt swaer verlanghen, dits mijn gheclach.
Haer derven doet sterven sonder wonde.
Hoe soudick, al woudick, teenigher stonde
Laten haers te doene ghewach1,
Ten betert Godt, diet àl vermach?

Maar het hoogtepunt van zijn lyrisch kunnen is het Refreyn amoureux Mijn herte
niet el dan druck besluyt, een in hoge mate bekoorlijk lyrisch gedicht, een van de
allerbeste poëtische getuigenissen ten gunste van de vijftiende-eeuwse dichtkunst.
In een refereyn in het zotte, waarin De Roovere alle ongeluksvogels en
armoedzaaiers in bonte stoet oproept om naderbij te treden, immers er wordt geluk
gezaaid2, herinnert hij aan de vele geschriften over de aernoutsbroeders en andere
a-socialen, maar met dit verschil, dat De Roovere een gaver gedicht schrijft. Zijn
Sotte Amoureusheyt met het dwaze verliefdenpaar Pantken en Pampoeseken is een
voortreffelijk genreschilderijtje, waarover een gezonde trek van zelfspot ligt.
Valt in het voorgaande de volle nadruk op de strikt-artistieke betekenis van De
Rooveres dichtwerk, even moge nog worden gesproken over de mentaliteit van een
groot aantal gedichten, ook van de korte ‘noteertjes’ of iets langere ‘proverbien’, die
ons de dichter tonen als typisch vijftiende-eeuwer - in zijn nu eens bittere, dan weer
verwijtende, nu eens aanklagende, dan weer schamper-spottende toon. Wij zijn niet
meer in de bloeitijd van de middeleeuwse christenheid, maar in de periode van steeds
scherper zich aftekenende tegenstellingen tussen arm en rijk, tussen opkomst van
Brabantse marksteden en kwijning van Vlaamse welvaart, tussen de ideale leer en
het zedelijk wangedrag van zovelen. Het meest typisch spreekt deze geest van
tegenspraak, innerlijke ontwrichting en onzekerheid zich uit in de dodendansen3.
Over-

1
2
3

Nalaten over haar te spreken.
Of moet men begrijpen, dat zij moeten terugtreden, wijl er voor hén immers toch niets te
halen is als er gelúk gezaaid wordt? De stokregel luidt: Staet betacht! men saeydter gheluck!
Over de dodendansen oudere werken als die van P.H. van Moerkerken, De Satire in de Ned.
Kunst der middeleeuwen, Amsterdam, 1904, 156 vlg.; J. Vanderheyden, Het thema en de
uitbeelding van den dood in de poëzie der late middeleeuwen, Gent, z.j.; J. Huizinga, Herfsttij,
hoofdstuk XI; vooral echter nieuwere als dat van D. Th. Enklaar, De Dodendans, Amsterdam,
1950, en H. Rosenfeld, Der mitteralterliche Totentanz, - Münster-Köln, 1954 (vgl. Regesten
I (1956), afl. 1, p. 12).
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bekend is De Rooveres Vander Mollenfeeste, een strofisch gedicht over de bode van
de Opperste Koning, de Dood, die met zijn piek (speer) is uitgezonden om alle mensen
uit te nodigen deel te nemen aan het feest der mollen in hun landschap onder de
grond. Niemand is uitgezonderd, van welke rang of stand hij zij, en in geestige
afwisseling met rijke zin voor humor worden allen opgeroepen, ook de vrouwen en
jonkvrouwen, want een feest is niet volmaakt, als vrouwen of jonkvrouwen ontbreken.
De Roovere schreef ook proza en toneelstukken; hierover blz. 399 vlg.
Van JAN VAN DEN DALE van Diest werd een drietal grotere gedichten overgeleverd:
De Stove, een gesprek in een badstoof tussen twee vrouwen over hun huwelijk, De
Ure vander doot, een gedicht van inkeer, dat J.B. Houwaert later bewerkte, en een
ode Lof Hostie, die herinneringen oproept aan De Rooveres beroemd gedicht. Van
den Dale schreef deze gedichten in het eerste kwart van de zestiende eeuw1.

Toneel van de rederijkers
1
Tot de belangrijkste uitingen van de rederijkers behoren de door hen vervaardigde
toneelstukken2. Dit rederijkerstoneel heeft een lange voorgeschiedenis. Het is, zoals
hiervoor3 uiteengezet werd, ontstaan uit het liturgisch, kerkelijk en geestelijk spel.
Deze uiteenzetting berustte vooral op gegevens uit de ons omringende landen, maar
er is alle reden en er zijn voldoende dokumenten om aan te nemen, dat het proces
zich in onze streken op ongeveer gelijke wijze heeft voltrokken.
Het geestelijk spel, zoals zich dat hier wel in de veertiende eeuw zal hebben
ontwikkeld en in de vijftiende en zestiende tot bloei kwam, valt uiteen in twee
hoofdgroepen: de ene, die historisch-theologische stoffen behandelt (mysteriespelen,
heiligen- en mirakelspelen), de andere, die een of andere geloofswaarheid of
zedenkundige lering dramatiseert (moraliteiten of zinnespelen).

1
2
3

Jan van den Dale, Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en
glossarium door G. Degroote, Antwerpen, 1944.
W.M.H. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500-ca. 1620, Assen, 1968.
Zie p. 282.
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Het verschil tussen de spelen, dat veroorzaakt wordt door verschil in stofkeuze, zal
in het vervolg aan de orde komen.
Vóórdat echter tot de behandeling van de concrete spelen wordt overgegaan, dienen
enkele vormelijke eigenschappen van dit rederijkerstoneel nader besproken te worden.
Deze eigenschappen kenmerken dit toneel over de hele lijn; hun gewicht neemt echter
in de loop van de zestiende eeuw in betekenis toe.
Het eerste kenmerk wordt te verstaan gegeven door de term episch theater. Over de
betekenis van deze term werd gesproken bij onze eerste behandeling van het toneel
in de vroegste periode van onze Middelnederlandse letterkunde. Dit immers bezit in
zijn geheel het karakter en de structuur van het episch theater. Het is óok een duidelijk
kenmerk van het rederijkerstoneel, ook van de spelen die hieronder behandeld worden.
Voor dit aspect in het algemeen zij verwezen naar de behandeling hiervóor1.
Vervolgens wordt een deel van de toneelstukken uit deze tijd - en in de zestiende
eeuw nog sterker - gekenmerkt door zijn karakter van zinnespel, met in veel gevallen
daarmee verbonden, allegorische elementen of een totaal allegorisch karakter. Het
zinnespel is alleen daarom al zo merkwaardig, omdat het een bij uitstek Nederlands
verschijnsel schijnt te zijn2. Over dit karakter van zinnespel nu iets meer.
Muller-Scharpé3 achten de naam zinnespel toepasselijk op elk spel, dat op een
‘sin’, een bepaalde bedoeling of strekking gebouwd is. Misschien is het toch geschikt
te denken aan de term idee of grondgedachte in breedste zin; die idee, grondgedachte,
zal in tal van gevallen met een bepaalde bedoeling of strekking geladen zijn; dat zal
zelfs in toenemende mate het geval zijn, naarmate de tijd - zestiende eeuw - daar
meer aanleiding toe geeft4.
Voor wat de uitbeelding, de concretisering van die grondgedachte betreft, hanteren
de toneelschrijvers bij voorkeur de allegorie. Dat wil zeggen dat het uitgebeelde
verwijst naar een ándere werkelijkheid, dat

1
2
3
4

Zie hier p. 287.
Eug. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele enz., 117; ‘Frankrijk kent het woord
(zinnespel) niet, het schijnt enkel de moraliteit in het algemeen te kennen’.
Spelen van Cornelis Everaert, Leiden, 1920, XLI.
Dit alles theoretisch behandelend, lopen wij dus ook enigszins vooruit op de spelen van de
zestiende eeuw, waarin deze kenmerken overvloedig aanwezig zijn.
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de woorden (ook) doelen op andere zaken dan zij in eerste aanleg betekenen; men
kan dat opmaken uit het verband waarin die woorden gebruikt worden. Men stelt
vaak in een allegorie zaken voor in beeldvorm die niet deze beeldvorm hebben:
bijvoorbeeld de liefde voorgesteld als een vrouwenfiguur. Men stelt de strijd in de
menselijke ziel voor als een strijd tussen ‘personen’. De strijd is ‘gepersonifieerd’.
Een volgehouden personificatie wordt gemakkelijk allegorie.
Van Es heeft het spel van sinne in het algemeen omschreven als ‘de uitbeelding
van abstracte gegevens in concreten, menschelijken vorm. De wereld op het toneel
is geen realiteit, noch gefingeerde realiteit, maar zinnebeeld, “spel”’1. Als men een
zinnespel dan ook ziet vertonen, verwachte men niet op het toneel een weergave te
zien van de ‘gewone’ werkelijkheid, ook niet van een ‘gefingeerde gewone’
werkelijkheid; het spel op het toneel beoogt voorstelling van een bepaalde idee, in
veel gevallen een zeer abstracte idee; het wil een reeks denkbeelden, ‘abstracte
gegevens’, problemen, twistvragen vertolken of behandelen.
Dit vertolken kan geschieden door ‘gewone’ ‘echte’ mensen in bepaalde situaties
uit te beelden. Het kan ook zijn dat ‘gewone’ mensen in het geheel niet optreden,
maar dat álle optredende figuren personificaties zijn. Deze personificaties zijn dan
symbolisch op te vatten, symbool van bijvoorbeeld (de macht van het) geld, de
(invloed van de) vriendschap, de (machteloosheid van) schone woorden, enzovoort2.
Ook de situatie waarin de figuren (‘gewone’ of personificaties) optreden, kan in
beeldvorm worden voorgesteld, soms worden gepersonificeerd. Deze beelden voor
de situaties kunnen, aldus Hummelen3, het kader van de gesprekken der personificaties
vormen. Zij kunnen - en dan zijn ze vaak nog in vrij sterke mate symbool - tevens
de grondslag van de allegorische handelingen zijn (b.v. het beeld van de lichte vrouw,
het beeld van de herberg, als die gehanteerd worden als beeld van ‘de’ zonde)4.

1
2

3

4

Van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 279.
Deze voorbeelden zijn ontleend aan het Esbatement vant Gelt, uitg. door C. Kruyskamp,
Gent, 1966. Over dit esbattement het intrigerend artikel van J.B. Drewes, Levende Talen,
1968, 467-85 en 619-25.
W.M.H. Hummelen, De sinnekens in het rederijkersdrama, Groningen, 1958, het belangrijkste
boek dat de laatste tijd over het rederijkerstoneel als zodanig verscheen; het beperkt zich
overwegend tot de zestiende eeuw.
De lichte vrouw is een personificatie, de herberg beeld (niet strikt personificatie). - Hummelen
noemt het verloop der gebeurtenissen beeld van de zin, beeld-spraak voor de zin. Het meest
primaire beeld is daarbij de personificatie; min of meer secundair, in vergelijking met dit
primaire beeld, zijn z.i. de beelden voor de situaties.
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Een zinnespel drukt dus primair een ‘zin’ uit; de voorstelling in ‘geconcretiseerde’
of anderszins ‘beeldende’ vormen, uitgebouwd tot een allegorie, is middel om die
zin op de toeschouwer over te dragen. De voorstelling, de delen op zich en in
verhouding tot elkaar, hun afwisseling en tegenstelling, de wisseling tussen ironie
en didactiek, tussen lyriek en karikatuur moeten dan ook - Van Es' analyses wezen
het uit, en Hummelen1 vestigde er nog eens de aandacht op - uiteindelijk en primair
gezien worden in verhouding tot de zin2. Er is uiteraard een reeks verhoudingen
tussen de delen onderling, maar er is vóoral een verhouding van de delen (en hun
spanning) tot de zin3, tot de grondgedachte, het grondprobleem.
Het is dus duidelijk dat wij van een zinnespel niet mogen eisen dat de voorstelling
als weergave van ‘de’ gewone werkelijkheid aandoet, resp. dat de ‘gestalten’ op het
toneel zouden beantwoorden aan onze kennis van de mens uit de dagelijkse omgang.
Het zinnespel stelt zijn eigen normen, waarbij het uiteraard mogelijk is binnen het
kader van deze normen te spreken over meer òf minder geslaagde realisatie.

2
Wij zullen ook in deze periode al duidelijk zinnespelen te bespreken hebben
(Elckerlijc!), maar eerst enkele andere ‘oudere’ werken.
De eerste groep toneelspelen die zich ter behandeling aanbiedt is die van de z.g.
mysteriespelen. Hieronder verstaat men dramatiseringen van de geloofsgeheimen;
de naam ‘mysterie’ moet waarschijnlijk verklaard worden in de zin van
geloofsgeheimen. Toneelspelen van dit soort moeten in vrij groot aantal bestaan
hebben, al zijn er maar enkele tot ons gekomen. De auteurs ervan ontlenen hun stof
bij voorkeur aan het

1
2

3

Hummelen, a.w., 8.
In deze gedachtengang schrijft Hummelen (p. 221, gecursiveerd): ‘De bouwstenen van het
rederijkersspel zijn niet de actiemomenten, maar de verschillende shots; de dramatiek van
het spel moeten we niet zoeken in de verhouding tussen de verschillende spelmomenten,
maar in die tussen de verschillende scènes, in de wijze dus, waarop de shots aaneengevoegd
zijn: de montage’.
Misschien mag men lezen: niet alleen in de verhoudingen tussen de spelmomenten, maar
ook, en misschien zelfs voorál, in de wijze waarop de shots aaneengevoegd zijn. (Vgl. ook
Hummelen, a.w., 238).
Op p. 216 schrijft Hummelen over ‘de zin of moraal van het spel’.
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leven van Christus, met name aan zijn lijden en verrijzenis, alsook aan dat van Maria,
terwijl onderwerpen uit het Oude Testament geenszins zeldzaam zijn.
Niet tot onze letterkunde behoort het zg. Maastrichts Paasspel (niet te verwarren
met het op blz. 292 genoemde Maastrichtse Paasdrama van ca. 1200); het spel is
naar de taal middelfrankisch, meer bepaald Keuls; de omstandigheid, dat het
handschrift uit een nabij Maastricht gelegen klooster afkomstig is, maakt er geen
Nederlandse letterkunde van1. - Van een Antichrist-spel uit de vijftiende eeuw is een
aantal Limburgse fragmenten bewaard gebleven, maar ook deze verraden Duitse
herkomst2.
Zuiver Nederlands daarentegen waren de Bliscappen van Maria, waarvan er ieder
jaar één te Brussel werd opgevoerd, de Eerste Bliscap van Maria waarschijnlijk voor
het eerst in 1448; het spel zal dus in dat jaar of kort daarvóór geschreven zijn3. Het
vangt aan met een beraadslaging tussen Lucifer, Nijt en Tserpent, die gevolgd wordt
door de zondeval van het eerste mensenpaar en hun verdrijving uit het Paradijs. Na
Adams dood plant Seth een rijsje van de boom van kennis uit het paradijs onder
Adams hoofd; daaruit zal de boom groeien waaruit Christus' kruishout gemaakt zal
worden. Bitter Ellende vraagt Innich Ghebet de hemel te doorboren; dit geschiedt:
in de hemel vangt dan het pleidooi aan tussen Gherechticheit en Ontfermicheit. Een
die vrij

1

2
3

Maastrichts Paasspel uitg. H. Moltzer De Middelned. Dramatische Poëzie, Groningen, 1875,
496-538; vgl. G. Cohen, Nativités et moralités liégoises du Moyen-Âge, Bruxelles, 1953,
131 vlg. Over dit spel overigens N. de Vrede, Levende Talen 1965, 640-51, met interessante
opmerkingen over het ‘afstand-nemen van de handeling’, dat hij vergelijkt met de opvattingen
van Brecht hierover, en over de uitwerking van de Maria Magdalenafiguur, ‘de eerste,
waarachtige toneelfiguur in de volkstaal.’
Fragmenten van een Limburgs Antichrist-spel uit de XVe eeuw, uitg. J. Gessler, in
Album-Vercouillie, I Brussel, 1927, 137-46.
Eerste Bliscap, uitg. J.F. Willems, Belg. Museum IX, 37-140; H. Moltzer, Mnl. Dramatische
Poëzie, 329-418; W. de Vreese, 's-Gravenhage, 1931; J.J. Mak in Klassieke Galerij, 1949;
in moderne spelling in Vijf Geestelijke Toneelspelen der Middeleeuwen, uitg. H.J.E. Endepols
(Bibl. der Nederl. Letteren), Amsterdam, 1940, 53-150. Over de datum waarop het stuk
geschreven is, zie P.N. van Eyck, TNTL, 1939, 240-256 en J. van Mierlo, VMA, jan. 1942,
91-111, dez. Sprokkelingen II, 42-45; dez. VMA, juni-sept. 1953, 495-583; de in ons bezit
zijnde tekst dateert van omstreeks 1455 (zie het juist genoemde artikel van Van Mierlo, dat
antwoord geeft op de opmerkingen van G. Kazemier, De datering van Die Eerste Bliscap
van Maria, Leuvense Bijdragen, 1952, 125-136).
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van zonden bleef, zal voor Adams zonde moeten boeten. Gods Zoon biedt zich aan.
Daarop volgt het leven van Maria, haar huwelijk met Jozef, en de boodschap van de
Engel Gabriël aan de Heilige Maagd: de Eerste Bliscap. Deze Eerste Bliscap bestaat,
- dat maakt dit globaal overzicht wel duidelijk - uit een grote reeks taferelen (een
dertigtal). Zij omvatten een zeer omvangrijk beeld van de hele heilsgeschiedenis tot
aan de boodschap aan Maria. Het werd door Minderaa verdeeld in drie grote delen:
elk deel telkens na de ‘diepte’ stijgend tot een climax: het planten van het rijsje als
uiting van hoop en als symbool van vernieuwing, het goddelijk besluit tot de
verlossing, de verwerkelijking van dit besluit blijkens de annunciatie. De drie delen
zijn van ongeveer gelijke lengte. De uitwerking der taferelen binnen elk der
hoofddelen is echter weinig harmonisch, zoals ook de afgrenzing tussen afzonderlijke
taferelen, de plaatsing der rondelen en de wisselingen in het rijmschema niet bijzonder
consequent is1.
De vijf volgende Bliscappen zijn verloren gegaan, alleen de Sevenste Bliscap2 bleef
weer bewaard. In een aanzienlijk beperkter aantal taferelen met een totaal van 1733
regels behandelt de auteur Maria's laatste levensdagen en haar tenhemelopneming.
De schrijver van dit stuk bleef dichter bij zijn onderwerp; om zijn drama de gewenste
omvang te geven bediende hij zich van de apocriefe verhalen over zijn onderwerp
en vulde verder met zijn fantasie de stof aan.
In beide stukken wordt ruimschoots plaats afgestaan aan het gewoon
alledaags-menselijke gebeuren, de Sevenste gaat daarin zonder twijfel het verst: niet
minder dan een vierde van het stuk is gewijd aan tonelen tussen de Joden, de
‘ghebueren’ en de duivels, die soms een zeer realistische toon aanslaan.
Compositorisch is de Sevenste Bliscap aanzienlijk sterker dan de Eerste3. Niet alleen
dat de auteur zijn onderwerp strakker concentreerde rond één in tijd en ruimte centrale
gebeurtenis met betrekking tot één figuur (Maria), hij wist binnen deze eenheid
contrasterende gebeurtenissen op te voeren, die een levendige variatie binnen het
stuk teweegbrengen. Met betrekking tot het gebruik der

1
2

3

Over dit alles P. Minderaa, Opstellen en voordrachten, Zwolle, 1964, 26-35.
Sevenste Bliscap, uitg. K. Stallaert, Gent, 1887; P. Leendertz Jr., Mnl. Dram. Poëzie, Leiden,
z.j. [1900-1907], 329-387; populaire uitgave door W. Smulders en H. Moller, Den Bosch,
1913; in moderne spelling in de op blz. 380 onder noot 3 genoemde uitgave van Endepols,
151-236.
Hierover weer P. Minderaa, a.w., blz. 36-48.
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rijmschema's en rondelen constateert men zijn vermogen deze vormen een duidelijk
functionele zin te geven, - een aanzienlijke vooruitgang dus op de Eerste Bliscap.
De auteur van de Sevenste heeft echter óók een aanmerkelijk stuk verder afgelegd
op het pad van de rederijkerskunst, voorzover die bestond in gekunsteldheid en het
aanwenden van bastaardwoorden. Nochtans meent Minderaa, dat een en dezelfde
hand beide stukken schreef.
Het is uiteraard jammer, dat van de zeven stukken er slechts twee bewaard zijn
gebleven: het geheel zou de meest unieke reeks samenhangende mysteriespelen uit
de gehele wereldliteratuur gevormd hebben, al moet men de letterkundige waarde
ervan zeker niet overdrijven.
Het spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden1 vertoont de typische
neiging van de rederijkers naar het allegorische: de vroede en de dwaze maagden
zijn geen uit ‘het volle leven’ gegrepen en als in dat leven staande mensen met hun
complex van persoonlijke eigenschappen en eigenaardigheden, maar symbolische
gestalten die één eigenschap voorstellen: de vroede maagden zijn de incarnaties van
Vreese, Hope, Caritate, Gheloove en Ootmoedicheit, de dwaze heten Tijtverlies,
Roeckeloose, Hoverdie, Ydelglorie en Zotte Collacie. Het best geslaagd is de auteur
in de toneeltjes met de dwaze maagden: de dwaasheid verschaft gereder aanleiding
tot levendig en afwisselend toneel dan de deugd. Het vlotgeschreven, uit Oudenaarde
afkomstige stuk dateert mogelijk nog uit de vijftiende eeuw, een halve eeuw na de
Eerste Bliscap.
Heel de zestiende eeuw zal dit genre van bijbelse spelen en bewerkingen van
parabelen - als die van de Verloren Zoon die bij herhaling werd bewerkt - handhaven;
kennelijk hebben de rederijkers en de toeschouwers daarin veel behagen geschept.
Met name het Oude Testament heeft rijke stof geboden voor dit soort toneelstukken,
waaruit zich geleidelijk ook spelen van sinnen gaan ontwikkelen. Daarover verderop
in de zestiende eeuw.

3
Dichter nog bij het wereldlijk toneel brengt ons de tweede groep, die der heiligenen mirakelspelen.

1

Het spel van de Maagden, uitg. P. Leendertz Jr., Mnl. Dram. Poëzie, 388-422; nieuwe uitgave
van dit spel door Marcel Hoebeke, Zwolle, 1959.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

383
Het oudste tot ons gekomen mirakelspel is Het spel vanden heilighen Sacramente
vander Nyeuwervaert1, welks schrijver van een weinig dramatische stof: het vinden
van een hostie die begint te bloeden als men haar aanraakt, een kleurig en levendig
stuk maakte door inlassing en toevoeging van diverse episoden die in verwijderd
verband staan met de eigenlijke vondst, alsook door omvangrijke ‘duvelrye’ (scènes
met duivels), die tevens een komische noot aan het geheel geven. Het bezwaar blijft,
dat de auteur te zeer het oppervlakkig gebeuren van wonderbare dingen uitbeeldt en
de bovennatuurlijke werkelijkheid van het ingrijpen der duivelen in het menselijk
leven toch eigenlijk niet tot uitdrukking wist te brengen. Over Jan Smeken die velen
als de schrijver beschouwen handelen we verderop; anderen menen dat Anthonis de
Roovere de auteur is, en de genoemde Smeken kopiist. Het spel dateert wel uit het
laatste kwart van de vijftiende eeuw2.
Tal van andere plaatsen hebben hun heiligenspelen gehad. De overgrote
meerderheid is verloren gegaan. Bewaard is nog Een schoon spel van Sinct Joris3,
een betrekkelijk kort stuk en, uit de zestiende eeuw, Tspel van Sinte Trudo van
Christiaen Fastraets.
Alle tot nog toe behandelde of genoemde werken worden echter in de schaduw gesteld
door het meesterstuk van middelnederlandse toneel-schrijfkunst: Mariken van
Nieumeghen4. De stof kreeg haar vorm tussen

1

2

3
4

Tspel vanden heiligen Sacramente vander Nieuwervaert, uitg. P. Leendertz Jr., Mnl. Dram.
Poëzie, 213-247. Een nieuwe editie in de Zwolse Drukken en Herdrukken door W.J.M.A.
Asselbergs en A.P. Huysmans, Zwolle, 1955 (bespr. door J.J. Mak, Ts. voor Levende Talen
XXI [1955], 311 vlg., NiTlg 1955, 220 vlg. en Levende Talen, dec. 1955, 600-1). Aanvullende
beschouwingen n.a.v. deze uitgave door Ampe in OGE, 1955. Over het stuk L.C. Michels,
TTL, 1931, 73-99 (herdrukt in Filologische Opstellen I, Zwolle, 1957, 123-46; daarin ook
over Macharius-Maskeroen, 159-63), en L.J. Rogier, TTL, 1931, 252-269; het in de tekst
genoemde bezwaar bij J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II., 125; over de auteur de nieuwe
uitgave van Asselbergs-Huysmans, 22-32, waar alle tot dan toe (1955) verschenen literatuur
besproken wordt.
Een samenvattend overzicht van de verschillende opvattingen over het auteurschap - waarbij
o.a. nog de kandidatuur van een Bredase Jan Roever gesteld is - zie Michel de Koning,
Jaarboek Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos, Roosendaal (N.Br.), 1967, 97-118.
Het spel van Sinct Joris werd uitgegeven door Leendertz in Mnl. Dram. poëzie; over Sint
Trudo zie hier p. 488.
Manken van Nieumeghen, uitg. P. Leendertz Jr., Mnl. Dram. Poëzie, 277-328; later
herhaaldelijk apart uitgegeven, o.a. door W.H. Beuken in Klassieke Lett. Pantheon, Zutphen,
1931, door C. Kruyskamp, Amsterdam, 1954, door L. Debaene in Klassieken uit de Ned.
letterkunde3, Zwolle, 1965; in moderne spelling in de Vijf geestelijke toneelspelen van
Endepols, 237-316. Vóór alles is echter van belang de reproduktie van de druk van Vorsterman
door A.L. Verhofstede, Antwerpen, z.j. [1950], tweede druk 1951; naast de reproduktie staat
de tekst in moderne typografie, voorzien van noten door J. van Mierlo.
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1485 en 1510. Het was een tijd waarin het geloof in hekserij en toverij min of meer
epidemisch om zich heen greep: in 1485 had paus Innocentius VIII een befaamd
geworden heksenbulle uitgegeven, waarin hij het voorkomen van talrijke heksen in
Duitsland veronderstelde. En Mariken ‘is’ een heks: zij gaat een verbond aan met
de duivel, zij het uit wanhoop over de grove, geheel ongemotiveerde beschuldigingen
die zij zich van haar moeie heeft moeten laten welgevallen. Met Moenen gaat zij
vanuit Nijmegen op stap om via 's-Hertogenbosch in Antwerpen te belanden, waar
zij in Den Gulden Boom hun vrolijk, ongebonden leven voortzetten, dat talrijke
mensen tot ondergang en eeuwige verdoemenis brengt. Tòt na zeven jaar het verlangen
naar het land van herkomst zo sterk wordt, dat beiden zich op Marikens wens op weg
begeven naar Nijmegen. Het wagenspel op de markt te Nijmegen met het pleidooi
voor God tussen gerechtigheid en barmhartigheid, geeft de definitieve stoot tot haar
bekering. Wel onderneemt Moenen nog verschillende pogingen haar in het ongeluk
te storten, maar tenslotte vindt Mariken in het klooster der bekeerde zondaressen te
Maastricht de rust die zij zocht en het bewijs van de vergeving van haar zonden.
Binnen het kader van deze stof heeft de onbekende auteur verschillende motieven
verwerkt tot een knap sluitend geheel, motieven die men ook in de tijd vóór 1485 in
literatuur en leven aantreft: het verlangen naar buitengewone dingen ter bereiking
waarvan het sluiten van een verbond met de duivel een middel was; - het afzweren
van bepaalde godsdienstige gebruiken, het afleggen van de eigen naam en het
aannemen van een nieuwe, als het ware om het uittreden uit het oude, en het intreden
in een nieuwe ‘orde’ te demonstreren; - het motief van de ringen; - het gegeven dat
vertwijfeling, mismoedigheid, groot verdriet de mens in een dusdanige psychische
toestand brengen, dat de duivel hiervan gebruik kan maken om de mens tot een
verbond met hem te verleiden, en dergelijke meer.
Een knap sluitend geheel, gedragen door de grondgedachte, dat een mensenziel
zich vrijwel volkomen kan hebben overgegeven aan het
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kwaad, maar dat de goddelijke kracht haar redt, als zij met de genade medewerkt.
Moenen incarneert het beginsel van het kwaad, hij is de vijand uit de hel die niet
alleen Mariken, maar door haar ook talrijke anderen in het eeuwig verderf hoopt te
storten. Een ‘negatieve’ figuur is ook de moeye, die zich, nog wel uit politieke
overwegingen, aan de duivel overgeeft door zelfmoord te plegen. Zij is het, die
Mariken brengt in een toestand die haar als het ware stormrijp maakt voor Moenens
aanval.
De antipode van de duivel is, op de achtergrond der gedachten, God, en na Hem
Maria, met wie Mariken toch altijd nog verbonden blijft hoe diep zij ook zinkt; in
het wagenspel treden zij als de directe tegenspelers van de daar optredende duivel
naar voren. Op de voorgrond staat duidelijk oom Ghijsbrecht die, naar Moenen zelf
verschillende malen toegeeft, door zijn gebed de duivel verhindert zijn slag te slaan.
Tussen deze beide machten de omstreden mèns: Mariken, afgedwaald, maar
volstrekt niet tot in de grond bedorven; evenals de auteur van de Beatrijs, is de
schrijver van Mariken van Nieumeghen er volledig in geslaagd de hoofdfiguur ondanks
haar zondig leven in de genegenheid van de lezer te handhaven. Een belangrijke
factor daarbij is de omstandigheid, dat het geen lage motieven zijn die haar drijven
tot haar verbond met de duivel, maar, als later bij Faust, drang naar kennis en
wetenschap. Met heimwee herinnert zij zich het goede verleden, en bij het wagenspel
werkt zij met de genade mee. Zo overwint, dank zij het gebed van oom Ghijsbrecht
en Marikens bereidheid om Gods genade in haar hart toe te laten en een willig
werktuig te zijn, uiteindelijk het goede.
Speciale aandacht intussen verdient de wijze waarop de auteur artistiek tegen
mensen en dingen heeft aangekeken. Deze verraadt onmiskenbaar de kómende tijd.
Er is een intense belangstelling voor de aardse werkelijkheid en haar concrete gestalte;
zij culmineert in de terecht vermaarde herbergscène: met snelle raakheid schetst de
schrijver Moenen, Mariken, de herberg en haar bezoekers; voortreffelijk is het
binnentreden van en de daarop volgende scène met de ‘goede ghesellen’ voorgesteld;
met geraffineerde tact weet Moenen zijn aanvankelijke tegenstanders tot medestanders
te bekeren. - De personen zijn getekend met een sterk sprekend persóónlijk karakter
en berusten op een aanmerkelijk krachtiger, genuanceerder waarnemingsvermogen
dan de auteurs van de abele spelen en ook de Bliscappen ter beschikking
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stond. Het geheel maakt de indruk zich in een veel moderner wereld af te spelen dan
al wat ons aan ernstig toneel uit de middeleeuwen werd overgeleverd. Men krijgt de
indruk, dat onze auteur bijvoorbeeld Die Eerste Bliscap wel gekend kan hebben en
heeft weten te profiteren van de gesprekken van de duivels in dit stuk; natuurlijk
heeft hij kunnen leren van de suggestieve, zij het beknopte, uitbeelding van figuren
als Adam en Eva, en men kan Mariken zien als de rijpste vrucht van de middeleeuwse
geestelijke toneelschrijfkunst; maar tegelijk ontluikt in dit stuk de nieuwe tijd, de
renaissance. Om zijn grondgedachte uit te beelden nam de schrijver niet zijn toevlucht
tot een of ander verheven gegeven uit bijbel of nieuwe testament, niet tot figuren uit
ver, romantisch verleden, noch tot de allegorieën die toch in zijn tijd zozeer geliefd
waren, maar hij kijkt rond in de wereld om zich heen, in de meest alledaagse
werkelijkheid. Hij ziet daar geen typen - en aan de schepping daarvan ontkomen
zelfs de middeleeuwse kluchtspelschrijvers niet -, hij beschouwt het geval niet ‘ideëel’
om dan te behandelen ‘de’ zondaar, ‘de’ afdwaling van ‘de’ gerechte weg; onze
auteur heeft als het ware interesse voor dìt geval van dèze Mariken; hij ‘begrijpt’
haar streven naar alzijdige ontplooiing van haar persoonlijkheid; hij is ‘nieuwsgierig’,
hij wil weten hoe déze mens in elkaar zit, deze mens die boven de anderen wil
uitsteken, zelfs ten koste van eigen heil. En dit streven heeft tot gevolg gehad een
bewuste aandacht voor het concrete, ‘einmalige’, karakteristieke, voor het realistisch
scherp waargenomene, waaraan overigens het algemeen-menselijk karakter volstrekt
niet ontbreekt. En dit alles uitgebeeld met strak volgehouden, samengebalde kracht.
Bovendien laat de auteur noch in de ontwikkeling van de individuele psyche noch
in het samenspel der menselijke verhoudingen het verloop van zaken aan het toeval
over of aan ingrijpen van buitenaf; alles ontwikkelt zich geleidelijk uit de inwendige
psychologische wetten der personen in hun reactie op de levensomstandigheden
waarin zij komen, en dit op de meest natuurlijke wijze1. En wel zeer gelukkig slaagde
de schrijver in de uitwerking van de dramatische conceptie op een essentieel punt,
de definitieve ommekeer in Mariken. Wat in aan hem voorafgaande literatuur een
op zichzelf staand geheel was, namelijk de pleidooien voor God tussen de duivel en
Maria, maakte hij in het wagenspel tot motief in het stuk. De moeilijkheid een
bekering psychologisch

1

J. van Mierlo, in de uitgave van Verhofstede, p. XXI (in de eerste ed. van Verhofstede ten
onrechte genummerd IXX).
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aanvaardbaar te maken loste hij, concreet-realistisch, op door Mariken te confronteren
met dit rechtsgeding voor God. Haar psychische ontwikkelingsgang tot dan toe, met
name haar toenemend berouw, had haar rijp gemaakt om het effect van dit wagenspel
te ondergaan. Wat in haar omgaat, kan voor de toeschouwer in de zaal verstaanbaar
en begrijpelijk worden, doordat ook deze toeschouwer het wagenspel ziet en aanhoort.
Geleidelijk werd zo de psychische ontwikkelingsgang opgevoerd naar deze zichtbare,
hoorbare en begrijpbare climax en verlossende bevrijdingsscène, waarna in een
betrekkelijk kort slotgedeelte de verdere afwikkeling gegeven kon worden.
Vanzelfsprekend heeft de realistisch-psychologische opvatting gewichtige gevolgen
gehad voor de uiterlijke vorm van het stuk. Strevend naar de schepping van levende
persoonlijkheden in plaats van abstracties, heeft de auteur in dit toneelstuk door een
fijngenuanceerde dialoog en op de werkelijkheid geïnspireerde taal, de
persoonlijkheden zich naar hun eigen aard en karakter laten uitspreken. De
hoogdravende conversatie der ‘hoghe gheboren ghenoete’ en ‘wel scone wive’ heeft
over de hele lijn plaats gemaakt voor een stevig realisme, dat in enkele trekjes
nauwkeurig te suggereren weet wat bedoeld is. In plaats van, bijvoorbeeld, het
stereotiepe ‘waer sidi?’ van de abele spelen, vindt men aan het begin de oom die
roept ‘Mariken!’, zoals men dat in de werkelijkheid doet. Een duidelijk begrip van
de eisen van de toneelmatige opbouw en van de dramatische aspecten stempelt
Mariken tot een echt drama.
Het geheel is vloeiend geschreven, levende werkelijkheid oproepend toneel. Ook
de versvorm is bijzonder geslaagd: geen plechtstatig gedragen verzen die de aandacht
al te sterk tot zich trekken, maar ritmisch sierlijk bewogen regels, die het de
toneelspelers mogelijk maken werkelijke gesprekken te voeren. De zorg voor de
uiterlijke vorm blijkt bij de auteur bewust aanwezig: hij komt met evenzoveel woorden
tot uitdrukking in het loflied op de retorica, dat overigens het ontstaan van het geheel
uit de rederijkerssfeer demonstreert1. W. Asselbergs ziet

1

Zie vers 524 en volgende. - Nogal opmerkelijk zijn wat men genoemd heeft de ‘strofische
vormen’ in Mariken van Nieumeghen (A. Nijhof, Levende Talen, 1965, 368 en volgende),
waarvan dit refrein er een is. Vergelijk verder de twee rondelen (vs. 348-355 en vs. 647-654).
Curieus zijn ook de verzen 403-416 met het rijmschema abab/bcbc/cdc/cdd. Als men indeelt
als hier juist gedaan werd, en daartoe is alle reden, heeft men tweemaal vier en tweemaal
drie versregels, wat iemand ‘er bijna toe verleiden zou hier te denken aan een sonnetvorm’
(Nijhof). De beide vierregelige ‘strofen’ kennen drie rijmklanken; een daarvan (c) wordt
overgebracht naar de drieregelige strofe, die dan nog een nieuwe rijmklank invoert (d); op
het geheel van veertien regels slechts vier rijmklanken. - Zie verder vs. 329-347: ‘vier
“kwatrijnen” plus een driedelig strofedeel, waarbij steeds één van de voorgaande rijmklanken
wordt voortgezet in het volgende deel’ (Nijhof).
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zelfs in dit toneelstuk de waardering van de kunst als een van de krachten die met
waarheidsliefde en menselijkheid de vroomheid vormt; hij stelt die vroomheid
tegenover de negatieve kracht van de partijschap (die voert tot ruwheid,
leugenachtigheid en zielsverderf). Sluiten partijschap en haat van de kunst de ziel af
van de zaligheid, vroomheid en kunstliefde houden haar ook in de afschuwelijkste
situatie open voor de werking van de genade1.
In Mariken van Nieumeghen heeft de conste der rhetorica een hoogtepunt bereikt;
naar de grondgedachte nog volledig christelijk doordacht en doorvoeld,
vertegenwoordigt het naar de uitwerking en naar bepaalde onderdelen van de uiterlijke
vorm essentiële kenmerken van de typisch Nederlandse vorm van de renaissance. In
Mariken van Nieumeghen breekt de dageraad der renaissance aan. Wie dit verifiëren
wil, vergelijke met een nog overwegend ‘middeleeuws’ stuk uit diezelfde tijd,
Elckerlijc.
‘Nederlands’ is Mariken van Nieumeghen ook nog in het opzicht van de stofkeuze;
terwijl de mysteriespelen en moraliteiten weinig verraden van de eigen aard en de
sfeer der lage landen bij de zee, maar algemeen-middeleeuws christelijke stoffen
behandelen, heeft Mariken de levende geest van de vijftiende-eeuwse Nederlandse
werkelijkheid in onvervangbare duidelijkheid opgeroepen. Daarom ook nog bezit
het een geheel eigen waarde2.

1
2

W.J.M.A. Asselbergs, Nijmeegse Colleges, Zwolle, 1967, 68-9.
Over M.v.N. bestaat een uitgebreide literatuur; belangrijke oudere studies verschenen van
L.C. Michels, Filol. Opst. I, 164-90, W.H. Beuken, TTL, 1931, III-22, Ed. Serrarens, TTL,
1935, 172-195 en J. van Mierlo, Mariken van Nieumeghen als typisch vroeg-Renaissancespel,
Bundel Baekelmans ter eere, 1945. Op het ‘Nederlands’ karakter wees Endepols in Vijf
geestelijke toneelspelen, 241. Vrijwel volledig is de oude literatuur tot 1942 opgesomd in
W. van Eeghem, VMA, 1942, 435-448. Zie ook de Analytische Bibliografie in de
reproduktie-uitgaaf van Verhofstede, 2e druk. De verzamelde opstellen van G.W. Wolthuis
i.v.m. dit onderwerp verschenen onder de titel Duivelskunsten en Sprookjesgestalten,
Amsterdam, 1952. Over wat hij noemt enkele ‘bizarreries’ ‘dans une pièce par ailleurs si
délicate et si bien menée’ zie P. Brachin, En marge à ‘Mariken van Nieumeghen’, Etudes
Germaniques 17 (1962), 313-8.
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Een van de meest omstreden vraagstukken1 met betrekking tot Mariken van
Nieumeghen is de kwestie van de oorsprónkelijke vorm van het werk. Dit vloeit voort
uit de aanwezigheid van de prozateksten naast de gedeelten in dialoogvorm; zij
wisselen elkaar af. Kruyskamp is van mening dat ‘voor ieder die, met enige literaire
en stilistische gevoeligheid gewapend, het stuk onbevangen leest, er geen twijfel aan
kan bestaan dat het proza niet oorspronkelijk is, niet behoort tot het drama zoals het
door de dichter is geschreven’2. Deze mening, die door diverse voorgangers gedeeld
werd3, staat radicaal tegenover die van Van Mierlo die van mening is dat het stuk
niet voor het toneel bestemd was en juist daardoor ons beste toneelspel geworden
is! Van belang in deze discussie acht hij de titel van het volksboek, waarin namelijk
gesproken wordt over ‘een ... historie van Marieken van Nieumeghen’, niet dus een
spel. Van Mierlo plaatst het stuk dan ook in de vrij omvangrijke reeks der ‘histories
die rond 1500 het licht zagen’4, prozaverhalen afgewisseld met dialogen en
monologen. Zo zou de auteur van Mariken van Nieumeghen een schone historie
hebben willen schrijven waarvan hij de hoogtepunten echter dramatisch uitwerkte
‘om er de innerlijke gevoelswaarde van te verhogen, en misschien ook wel om zijn
anders zo kort verhaal wat te stofferen’. In deze gedachtengang wordt begrijpelijk
Van Mierlo's uitspraak dat het stuk niet voor het toneel bestemd was en juist daarom
ons beste toneelstuk geworden is. Immers, wanneer de rederijker die het stuk schreef,
zich gezet had aan het schrijven van een ‘echt rederijkersspel’, hadden hierin naar
rederijkersopvatting allegorische personages, zinnekens of neefkens een rol moeten
spelen. Doordat de auteur het geheel echter niet bedoelde als een ‘echt rederijkersspel’,
maar als een ‘schone historie’, kon hij in proza een uitbeelding geven van de
werkelijkheid, die op bepaalde hoogtepunten dramatisch verbeeld werd. De zwakke
elementen van het rederijkerstoneel bleven daardoor achter-

1

2
3
4

De laatste publikatie hierover van W.A.F. Janssen, Studies over Mariken van Nieumeghen,
Leuvense Bijdragen 56 (1967), 1-99, waarin alle oudere literatuur over dit onderwerp
besproken wordt. In Mariken van Nieumeghen, Catalogus van een tentoonstelling in het
Instituut De Vooys, Utrecht, 1968, Naar de letter, nr. 3, werden ook de resultaten van W.A.F.
Janssen verwerkt.
Mariken van Nieumeghen, uitg. door C. Kruyskamp, Amsterdam, 1954, p. XXVI.
Een samenvatting van de verschillende meningen hierover gaf Verhofstede in zijn uitgaaf
blz. XXXII tot en met XXXVII.
Zie hier p. 416-24.
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wege en er ontstond een echt toneelstuk zonder (al te veel) rederijkerselementen.
Dramaturg ondanks zichzelf, noemt Van Mierlo dan ook de schrijver van het stuk1.
- Debaene heeft in deze zelfde gedachtengang de prozaromans uit deze periode
waaraan hij zijn bijzondere aandacht wijdde, gekenschetst als gelijkende ‘gedeeltelijk
op toneelstukken, terwijl ze voor het overige zuivere prozaromans zijn... Uiterlijk
verschillen ze weinig met sommige andere uitgaven uit die tijd, welke overwegend
in verzen zijn geschreven, terwijl het proza er een kleinere plaats inneemt, met name:
Jan van Beverley (circa 1512), De verloren Sone (1540) en ... Mariken van
Nieumeghen (circa 1518)’2. (Voor het door Debaene genoemd jaar circa 1518 leze
men 1515).
Intussen is door de onderzoekingen van W.A.F. Janssen het verloop van zaken
aanzienlijk doorzichtiger geworden: hij heeft met vrij grote stelligheid kunnen
concluderen tot het bestaan van een doorlopende prozatekst over de geschiedenis
van Mariken van Nieumeghen, die voorafgegaan is aan de ons overgeleverde tekst.
Een tweede auteur heeft naderhand met deze doorlopende prozatekst voor zich (grote,
daarvoor in aanmerking komende) gedeelten omgezet in versvorm en dialoog, een
bekend procédé in die tijd, daarbij om verschillende redenen bepaalde
prozafragmenten overnemend. Deze ‘gemengde tekst’ heeft Vorsterman als leesboek
aangeboden. Gegevens over opvoeringen in de tijd van deze uitgave ontbreken; we
weten dus niet, of men het ‘leesboek’ ook al in die tijd als tekstboek voor een (toneel-)
opvoering is gaan beschouwen.
De eerste auteur, die van het doorlopend prozaverhaal dus waarvan ons nog
fragmenten in Mariken van Nieumeghen resten3, deze ‘prozaschrijver’ moet een
ontwikkeld, maar niet zozeer literair aangelegd

1
2

3

De Linie (Brussel), 20 mei 1955.
Uitgaaf Verhofstede, p. XX. - D. Th. Enklaar heeft zich in Lezende in buurmans hof, Zwolle,
1956, verzet tegen de opvatting van Van Mierlo als zou het woord ‘historie’ onder welke
benaming Mariken, Jan van Beverley, De Verloren Sone en Lanseloet, uitgegeven zijn, een
aanwijzing bevatten dat zij als leesboeken bedoeld zijn. Enklaar meent dat men uit het gebruik
van ‘historie’ niets kan afleiden; hij noemt uit de Franse letterkunde voorbeelden waarin
‘historie’ niet anders kan betekenen dan vertoning, geen lectuur.
En dat uitgangspunt is geweest voor een vertaling in het Engels, het z.g. Engelse volksboek
Mary of Nimmegen, dat ca. 1518 gedrukt is. Deze Engelse tekst is waarschijnlijk door een
Nederlander aan de hand van de verloren Nederlandse prozatekst in het Engels vertaald. Zie
Mary of Nimmegen. A Facsimile Reproduction by H.N. Ayres and A.J. Barnouw, Cambridge
(Mass.), 1932.
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man zijn geweest, goed op de hoogte van de Gelderse toestanden, en speciaal aandacht
schenkend aan Nijmegen, Grave en 's-Hertogenbosch.
De ‘dichter’ die daarna aan het werk gegaan is, was een anders geaard auteur, een
meer artistiek Antwerps rederijker, goed op de hoogte van de situatie in Antwerpen
en Brabant, minder goed met die in Nijmegen en het Gelderse1. Tot zover de
constructie van W.A.F. Janssen over een der belangrijkste problemen met betrekking
tot Mariken van Nieumeghen2.
Voor wat de stofbronnen betreft waarop de tekst doelt, slechts een korte indicatie.
Allereerst enkele opmerkingen over de historische feitelijkheden die eraan ten
grondslag liggen: die hebben betrekking op de gebeurtenissen rond hertog Arnoud
en zijn zoon. Hertog Arnoud werd in de nacht van 9 op 10 januari 1465 op
verraderlijke wijze door zijn zoon Adolf en diens helpers te Grave gevangen genomen
en naar Buren gebracht, waar hij onder bewaking zes jaar gevangen bleef. Karel de
Stoute, die gebruik kon maken van zijn machtige positie, liet Adolf tot zich komen
te Hesdin in Picardië en wist uiteindelijk de jonge hertog zover te krijgen dat deze
schriftelijk opdracht gaf aan de slotbewaarder van Buren om Arnoud vrij te laten en
over te geven aan de ridders die de brief kwamen brengen. Deze ridders trokken met
Arnoud via Tiel naar 's-Hertogenbosch, waar zij met grote vreugde en eerbetoon
ontvangen werden. De heer van Perwijs bracht Arnoud tenslotte bij Karel de Stoute
en vergezelde Arnoud in 1471 toen hij, versterkt met Bourgondische hulptroepen,
naar Grave trok waar hij door de burgerij welwillend ontvangen werd; het kasteel
moest hij echter met geweld veroveren3.
Over de figuur van Mariken bestaan een aantal speculaties, waarvoor verwezen
moet worden naar de literatuur hierover4.

1
2

3
4

De bewijsvoering van W.A.F. Janssen berust voor wat de onderscheiding tussen het proza
en de versvorm betreft vooral op taalkundige gronden.
Volgens Mej. Kronenberg, Het Boek XXXI, 133, 185, zou de Antwerpse tekst van Mariken
van Nieumeghen niet dateren uit 1518 of 1519, maar uit 1514 of 1515. -Over de vraag wie
de auteur zou kunnen zijn is, vóór W.A.F. Janssen hierover schreef, al een uitgebreide
discussie gehouden naar aanleiding van het betoog van J. van Mierlo, dat dit Anna Bijns zou
zijn geweest.
Wanneer de prozaïst dan ook, meteen in het begin, zegt dat Hertog Arent te Grave ‘gevangen
werd gezet’ moet dit betekenen: gevangen werd genomen.
Vgl. D. Bax, Heeft Mariken van Nieumeghen werkelijk geleefd?, NiTlg 38 (1944), 116-9; L.
Debaene in zijn uitgave van M.v.N. vindt de theorie ‘nogal ver gezocht’ (p. 15).
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Reeds tegen het midden der vijftiende eeuw ontwikkelt zich in het geestelijk toneel
zoals wij dat tot nu toe leerden kennen, een nieuwe variant: de moraliteit. In de
behandelde toneelstukken, echte uitbeeldingen van leven ten dele, is op sommige
plaatsen een didactische tendens onmiskenbaar. Mariken verstout zich naar aanleiding
van het spel van Masscheroen te verkondigen:
Ic heb mijnen oom hooren seggen, op ander saisoenen,
Dat dit spel beter is dan sommige sermoenen.
Daer zijn goede exempelen somtijts in selcke spelen...

Geheel in overeenstemming nu met wat wij sinds Jacob van Maerlant hebben zien
gebeuren, geheel in overeenstemming met de op het lerende, betogende, didactische
gerichte tijdgeest sinds 1300, ontstaat geleidelijk een toneelvorm die aan deze geest
recht doet: de didactische, die betoogt, redeneert, uiteenzet, het voor en tegen van
een aangelegenheid van godsdienstige, zedelijke of maatschappelijke aard behandelt.
Het middel waarvan met zich bedient, zijn de allegorieën, die wij in de tot nu
behandelde toneelstukken ook al hier en daar tegenkwamen, maar die nu gaan
overheersen, zózeer, dat een moraliteit vaak louter allegorische personen te zien
geeft. ‘Spelen van sinne’ heten deze, doorgaans kortere, toneelstukken (600 à 700
regels was vaak voorgeschreven); oorspronkelijk was wellicht de algemene betekenis:
spel met een lering; later werd de term in engere zin gebruikt: spel op een ‘sin’, een
gedachte, spreuk, zoals bijvoorbeeld die van het beroemde landjuweel van Gent:
‘welc den mensch stervende meesten troost es’. Als men de zinnespelen overziet,
moet men concluderen dat zij een gedachte, een denkbeeld, een idee of een reeks
daarvan, doorgaans in allegorische vorm, wensen voor te stellen. Zij doen dit vaak
tegen de achtergrond van ‘tijdloze betrekkingen’1. Het ligt in de zestiende eeuw voor
de hand dat deze idee of gedachte nauw verband houdt met de actuele problemen.
Vandaar dat in wezen deze stukken vaak discussies bevatten naar aanleiding van
actuele religieuze en maatschappelijke vraagstuk-

1

Uitvoeriger hierover de inleiding op het toneel van de rederijkers, p. 378.
De term ‘tijdeloze betrekkingen’ vindt men bij C. Kruyskamp, TNTL, 1949, 54; vgl. ook zijn
opmerkingen hierover in zijn inleiding, p. XXIII van de uitgaaf der Dichten en Spelen van
Jan van den Berghe, 's-Gravenhage, 1950.
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ken. Deze discussies in verband met de woelig-bewogen strijd van de zestiende eeuw
leidden niet zelden tot ingrijpen van hogerhand.
Het beroemdste zinnespel is Den Spiegel der Salicheit van Elckerlijc, het vrij korte,
nog geen negenhonderd regels tellende, internationaal vermaarde spel van de mens
die door God voor zijn rechterstoel gedaagd wordt1. Temidden van de feestvreugde
des levens nadert de (dreiging van de) Dood; hij overvalt Elckerlijc (dat is: ieder
mens èn alle mensen2), en wel met de mededeling dat hem rekenschap en
verantwoording over zijn leven gevraagd wordt. Als Elckerlijc er niet in slaagt de
Dood te verbidden, zoekt hij een reisgezel voor zijn laatste tocht. Tevergeefs smeekt
hij Gezelschap, Vrienden, Magen (kennelijk niet bepaald allen rechtzinnige figuren)
en Het Goed (het op onrechtvaardige wijze verkregen en behouden bezit vooral) hem
te vergezellen. Dan wendt hij zich tot Deugd (dit is het vermogen tot het goede èn
de goede werken), die echter zwak en uitgeput te bed ligt. Zij raadt Elckerlijc zich
tot Kennisse te wenden, die zal hem leiden en wijzen. Kennisse, d.w.z. een kennis
van God die de mens tot gerechtigheid brengt, de mens doet gaan op de wegen der
gerechtigheid, leidt hem tot Biechte, waar hij vergeving van zonden verkrijgt, zodat
Deugd haar kracht herkrijgt. Deugd zet Elckerlijc aan een beroep te doen op zijn
Wijsheit, Kracht, Schoonheid. Iemand die Duecht (door R. Vos in zijn beschouwingen
geïdentificeerd met gerechtigheid) bezit, is volgens oudtestamentisch spraakgebruik
een rechtvaardige. Kenmerk van een rechtvaardige is Wijsheid, ook Kracht en
Schoonheid. - Ook op de Vijf Zinnen wordt een beroep gedaan. De vijfzinnen moeten
wel wor-

1

2

Elckerlyc, uitg. H. Logeman, Gent, 1892; K.H. de Raaf, Groningen, 1897; van de latere
uitgaven moeten genoemd die van H. Endepols, Groningen (Lyceum-Herdrukken), zesde
druk, 1955; van A. van Elslander, Klass. Galerij, Antwerpen, derde druk, 1965, (met voll.
bibliografie tot dat tijdstip; daarna verschenen vele artikelen van R. Vos in NiTlg 58 (1965),
314-22, 376-87, 1966, 180 vlg., 363 vlg., Sp.d.L. IX, 1-36, 81-109, IX, 101 vlg., X, 75 vlg.,
OGE 39 (1965), 408-25, 40 (1966), 407 vlg., Leuvense Bijdragen 55 (1966), 143 vlg., TNTL
82 (1966), 129 vlg. Verder Th. Ausems, OGE 39 (1965), 426-9. In moderne spelling in
Endepols' Vijf geestelijke toneelspelen, 317-373, en die van G. Jo. Steenbergen, Zwolle,
1956, 31963. R. Vos bezorgde een nieuwe uitgave op basis van de druk van 1495, Van alle
Tijden, Groningen 1967. In deze uitgave uitvoerige bibliografie. (Over deze uitgave W.
Hummelen. NiTlg 1969, afl. 2).
De interpretatie van Elckerlijc, Tgoet, Duecht, Kennisse, Wijsheyt, Cracht, Scoonheyt en
Vijf Sinnen wordt ontleend aan R. Vos, SpdL IX (1965-66), 1-36.
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den opgevat als de vijf zintuigen die de mens van God kúnnen vervreemden en via
welke de duivel de mens in zijn macht kan krijgen, maar die de mens óok gegeven
zijn om de duivel te weerstaan en de aandacht te richten op God en diens werken.
Aangezien het Kennisse is die Elckerlijc vraagt Vijf Sinnen bij zich te roepen, moet
Vijf Sinnen wel nauw aan Kennisse Gods verbonden zijn: door zijn zintuigen intens
en juist te gebruiken leert Elckerlijc het sacrament ten volle kennen.
Doordat Elckerlijc aanvankelijk zonder Kennisse (Gods) leefde, gebruikte hij zijn
zintuigen verkeerd (o.a. door alleen maar te denken aan Tgoed); nà zijn ontmoeting
met Kennisse Gods wordt dit anders en richt Elckerlijc zijn zinnen op God en de
medemens; door middel van zijn vijf zintuigen vindt hij God in het sacrament.
Vóor de ontmoeting met Kennisse maakten vijf figuren (Gheselscap, Maghe, Neve,
Tgoet en de zieke Doecht) zijn ongerechtigheid zichtbaar; nà de ontmoeting
demonstreren er vijf (de genezen Doecht, Wijsheit, Cracht, Scoonheit en Vijf Sinnen)
dat hij de weg der gerechtigheid gaat1.
Na de H. Communie ontvangen te hebben, is Elckerlijc stervensbereid. Als hij bij
het graf is aangekomen, verlaten hem niet alleen schoonheid en kracht - eigenschappen
van het sterfelijk lichaam en niet van de ziel - maar ook vroedschap en kennis. Terwijl
Michels meent2, dat met vroedschap slechts de alledaagse levenswijsheid
verzinnebeeld zou zijn die bij de dood afvalt, meent Van Mierlo, dat vroedschap en
kennisse de mens afvallen, omdat bij de dood alle weten en geloven overgaat in zien
en schouwen. Kennisse staat trouwens enigszins buiten de mèns: zij moet hem ook
geleiden en vermanen. Daarom kan zij na Elckerlijcs afdaling in het graf, waarbij
hem uitsluitend de Deugd vergezeld heeft, nog een vermanend en opwekkend woord
tot de toeschouwers richten.
R. Vos ziet Elckerlijc als het spel van de onrechtvaardige-rechtvaardige mens. De
(aanvankelijk) onrechtvaardige mens, geschokt

1

2

Men zou deze door Vos gesignaleerde verhouding kunnen beschouwen als een voorbeeld
van wat W. Asselbergs, De stijl van Elkerlijk, Zwolle, 1968, behandelt als de ‘spiegelwerking’
in Elckerlijc door tegenstellingen, overeenkomsten, parallellen; Asselbergs acht deze
spiegelwerking ‘kenmerkend voor heel de structuur van het spel’, t.a.p., 13.
L.C. Michels, Handelingen van het 14e Philologencongres, 1931, 47; herdrukt in Filologische
Opstellen I, 119-22; vgl. J. van Mierlo, VMA, april 1940, 229-253.
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door de dagvaarding komt, na drieërlei teleurstelling, door gerechtigheid in contact
met Kennisse Gods, en door middel van die Kennis met biecht, boetedoening en
berouw; dit brengt hem weer in de juiste verhouding tot God; de gerechtigheid is
weer hersteld. De rechtvaardig geworden mens verleent, met wijsheid, kracht en
schoonheid, de medemens bijstand, geeft hem terug wat hem ontnomen is, en ontmoet
vol Kennis, met zijn zintuigen, God in het sacrament, ervaart de bitterheid van het
afscheid van het lichaam en wordt tenslotte, voorafgegaan door zijn daden van
gerechtigheid, door God ontvangen.
De hedendaagse toeschouwer acht de zwakke zijde van de moraliteiten in het
algemeen het ontbreken van concrete personen. Hij ziet de grondgedachte het liefst
uitgedrukt in personen, die als het ware deze gedachte gestalte verlenen. Hij kijkt,
zodra het doek opengaat, uit naar mensen van vlees en bloed, met hun persoonlijke
eigenschappen, hartstochten, neigingen; hij wil die mensen aanschouwen in hun
strevingen en bewogenheden. Hij verwacht dat een auteur door middel van mensen
en hun handelingen zijn kijk op het leven tot uitdrukking brengt, zoals de schrijver
van Mariken van Nieumeghen dat deed.
De schrijvers van de meeste zinnespelen beelden echter geen leven uit, menselijk
leven in zijn volheid, in zijn aanraking met aardse, hemelse en duivelse machten,
maar zij zetten een leer uiteen of discussiëren in een debat over het voor en tegen
van bepaalde stellingen; hun stuk blijft in de sfeer der abstracte bespiegeling; daaraan
verandert de inkleding in allegorische gestalten niet veel. Ook de schrijver van
Elckerlijc past deze methode toe: Vijf Zinnen, Deugd, Schoonheid, Biecht en de
andere zijn geen levende mensen, maar algemene eigenschappen of abstracte
begrippen die figuurlijk worden voorgesteld. Mariken kan men tegenkomen, op de
markt te Nijmegen, of voor de deur bij de tante, in de Gulden Boom te Antwerpen,
telkens dezelfde en toch weer anders, Elckerlijc echter kan men nergens ontmoeten:
hij is een abstractie. En deze abstractie raakt in conflict met zijn eigenschappen.
Hoe vreemd dit de hedendaagse lezer voorkomt, de middeleeuwer kende deze
voorstellingswijze sinds eeuwen, eerst in doorlopende teksten (Die Rose), daarna op
het toneel. Voor hem was allegoriseren kennelijk een aantrekkelijke manier van
verbeeldend denken. Dit gegeven zijnde, moet men de schrijver van Elckerlijc
nageven, dat hij het ons ietwat onwerkelijk aandoende genre zo perfect mogelijk
heeft gehanteerd: hij heeft zijn abstracties zoveel mogelijk geconcretiseerd tot
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levende personen. (Of deze echter, zoals Van Mierlo zegt, als echt levende personen
optreden, wier abstracte namen evengoed door die van mensen in vlees en bloed
zouden kunnen worden vervangen, mag met recht betwijfeld worden; zij doen dit
althans zeker niet allemaal, niet b.v. Vijf zinnen, Kracht, Vroedschap, Schoonheid)1.
Het stuk heeft ook nog andere verdiensten: de auteur heeft de kern van de zaak
waarover hij schrijven wilde, zuiver gegrepen, en, binnen het kader van het bestaande
moraliteiten-schema, met een minimum aan middelen een maximum aan expressieve
kracht bereikt. Wanneer men het allegorisch zinnebeeldige eenmaal heeft aanvaard,
moet men erkennen dat de auteur zijn figuren in een vrij levendige actie zonder
overbodige uitweidingen, strak en sober hun spel heeft laten spelen. - De indruk die
het spel ook op de hedendaagse toeschouwer maakt, is echter minder toe te schrijven
aan de kunstvaardigheid van de schrijver dan wel aan de indrukwekkende gedachte
die aan het geheel ten grondslag ligt: onverbiddelijk komt voor ieder mens de dood,
- aan de algemeen geldende kracht dus van Elckerlijcs lot2.
Het stuk vond grote bijval, ook onder de humanisten van die tijd. Het bleef o.m.
bewaard in een handschrift van 1593, dus van lang na de tijd waarin de (eerste) tekst
geschreven moet zijn. Over het algemeen neemt men aan dat het stuk circa 1475
werd geschreven3. Drukken bestaan van circa 1495, uitgegeven te Delft, een hiervan
afwijkende Antwerpse druk van ca. 1501, en een Antwerpse van ca. 1525, die lijkt
op die van 1501, maar er toch geen herdruk van is. De oudste druk (van ca. 1495)
vertegenwoordigt overigens niet de oudste, oorspronkelijke

1
2
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R. Vos heeft, in Over de Elckerlijc, SpdL IX (1965-66), 81-91, trachten aan te tonen, dat in
Elckerlijc ‘(echt) levende personen’ optreden; het betoog is niet zeer overtuigend.
Hummelen, a.w., 403, maakt bij deze passage de opmerking dat het effect op de toeschouwer
waarop ik doel zonder esthetische bestaanswijze van de ‘indrukwekkende gedachte’ volkomen
ondenkbaar is. Natuurlijk is er in Elckerlijc een ‘esthetische bestaanswijze’ (ik spreek en
sprak uitdrukkelijk over ‘de kunstvaardigheid van de schrijver’), maar er zijn, zoals Hummelen
opmerkt, ook toeschouwers. En in verband met die toeschouwers zegt hij, a.w., 15: ‘waar
de auteur te kort schoot, konden de toeschouwers uit eigen vermogen bijpassen’. Dat is wat
ook ik bedoel: de toeschouwers passen bij als de ‘esthetische bestaanswijze’ aan de zwakke
kant, en de grondgedachte indrukwekkend is. R. Ingarden heeft aan dit probleem een heel
boek gewijd, Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, Tübingen, 1968.
R. Vos, Over de Elckerlijc, SpdL IX (1965-66), meent, p. 101-109, dat het in de éérste helft
van de vijftiende eeuw geschreven werd, ‘waarschijnlijk al vroeg’.
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redactie van het stuk. Vergelijking van de buitenlandse bewerking (Everyman en de
Homulus-bewerkingen) met elkaar en met de Elckerlijc maakt duidelijk dat de
buitenlandse bewerkingen een ouder stadium van de tekst vertegenwoordigen dan
ons in het Middelnederlands is overgeleverd.
Belangwekkend is ook de verdere ontwikkeling van de tekst. In 1536 gaf de
Maastrichtse humanist Ischyrius (Sterck?) een Latijnse vertaling in het licht onder
de titel Homulus Petri Diesthemii1; in 1539 verscheen een vrije bewerking in het
Latijn onder de titel Hecastus; de auteur was de Utrechter Georgius Macropedius2.
Deze beide bewerkingen in het Latijn vonden kennelijk sterk weerklank: de Duitse
Homulus, der Sünden Loin ist der Toit (1540) steunt meer op de Latijnse tekst van
Ischyrius dan op het origineel; de Duitse Comedie van Hans Sachs (1550) vindt
vooral haar basis in Macropedius’ Hecastus. Merkwaardig genoeg, vertaalt men weer
vanuit Duits en Latijn in het Nederlands. Deze bewerkingen zijn vooral
belangwekkend omdat zij de ontwikkeling der opvattingen (godsdienstig en
artistiek-renaissancistisch) demonstreren.
Literair-historisch is van grote betekenis de Engelse tekst die in de zestiende eeuw
in Engeland werd uitgegeven onder de titel Everyman. Jarenlang heeft men zich
bezig gehouden met de vraag aan welk spel de prioriteit moest worden toegekend.
Het is tenslotte een Engelsman (E.R. Tigg) geweest die het doorslaggevend bewijs
geleverd heeft voor de prioriteit van Elckerlijc; de authenticiteit van het stuk staat
sindsdien vast: de Engelse tekst Everyman is een vertaling van de Nederlandse, niet
omgekeerd3.
Voor wat de ‘herkomst’ van Elckerlijc betreft, stelt men, dat die gezocht

1
2
3

Literatuur over de Homulus-kwestie L. Willems, Elckerlijc-studiën, 's-Gravenhage, 1934,
en de inleiding op Endepols' uitgave in de Lyceum-Herdrukken, Groningen, 1948.
Over Macropedius (Lancveldt) zie R.C. Engelberts, Georgius Macropedius' Bassarus, Utrecht,
1968 (diss.).
Over de verhouding Elckerlijc-Everyman zie L. Willems, Elckerlijc-studiën, 's-Gravenhage
1934; J.M. Manly en F.A. Wood, Elckerlyc-Everyman, Modern Philology, 1910; E.R. Tigg,
Is Elckerlyc prior to Everyman, Journal of Engl. and Germ. Phil., okt. 1936, 568, die allen
voor Elckerlijcs prioriteit pleiten. Het probleem werd opnieuw aan de orde gesteld door H.
de Vocht, Everyman, A comparative study, Leuven, 1947, die de Engelse moraliteit de
prioriteit toekende. Volgens De Vooys, NiTlg 41 (1948), 115-9 was zijn betoog
‘onweerlegbaar’; - H.J.E. Endepols was echter (Roeping, maart-april 1938) niet overtuigd,
terwijl Van Mierlo De Vochts boek aan een vernietigende kritiek onderwierp in De Prioriteit
van Elckerlyc tegenover Eeveryman gehandhaafd, VMA, reeks III, no. 27, 1948, ook apart
uitg. Turnhout, 1948, en: Elckerlyc, Nieuwe bijdragen met geëmendeerde uitgave, VMA,
reeks III, no. 29, 1949. Herman Teirlinck steunde (Nieuw Vlaams Tijdschrift, juni 1949) Van
Mierlo's betoog vanuit het oogpunt der dramatische ontleding.
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moet worden in de gedachtengang en atmosfeer van de tijd, eerder dan in een of
ander werk van een voorloper. Het werkje is dan een synthese, waarvan de
samenstellende elementen, geheel of grotendeels, ‘voor het grijpen’ lagen voor wie
het talent en de inspiratie bezat om er een ‘spiegel voor allen’ van te maken. Dat
deden ze overigens al in de tweede helft van de veertiende eeuw1.
Veel is ook geschreven over de auteurskwestie. De hierboven genoemde Ischyrius
annonceerde zijn bewerking van Elckerlijc als Homulus Petri Diesthemii. Hij blijft,
daardoor, via de nodige constructies nog altijd een der kroongetuigen ten gunste van
het auteurschap van de humanist Petrus Dorlandus (1454-1507), vicarius der kartuizers
te Zelem. Deze Petrus Dorlandus zou ‘van Diest’ geboortig zijn òfwel van Diest
genoemd worden in verband met zijn functie te Zelem bij Diest. Dit laatste schijnt
het meest waarschijnlijk; H.J.J. Scholtens vond nl. dat hij niet geboren zou zijn te
Diest, maar in Walcourt, een dorpje in het westen van de provincie Namen. Hij moet
dan dus al vroeg naar Vlaams-België zijn overgekomen: hij studeerde te Leuven en
werd kartuizer te Zelem. Dorlandus was een vruchtbaar schrijver van humanistische
werken. Hij stond in nauw contact met vooraanstaande geleerden en humanisten,
misschien ook met de jongere Erasmus. Hij was bekend om zijn Ciceroniaans Latijn.
En hij was, gewichtig argument in de aangelegenheid van het auteurschap van
Elckerlijc, priester; dit althans als men meent dat Elckerlijc door een theoloog
geschreven is. Men meent ook verwantschap te zien tussen de Elckerlijc en geschriften
van Dorlandus. Als nu Ischyrius de Elckerlijc toeschrijft aan Petrus Diesthemius
zonder meer, aldus de redenering, moet dit een bekend humanist geweest zijn, ‘van
Diest’. Daarvoor komt alleen Petrus Dorlandus, van (het convent van) Diest in
aanmerking2.

1
2

Vgl. R. Vos, De Elckerlijc en Willem van Hildegaersberch, NiTlg 58 (1965), 314-22 en 375
vlg.
Aldus J. van Mierlo, Petrus Diesthemius, VMA, maart 1952, 267-88, waar ook de iets oudere
literatuur genoemd en behandeld wordt. Vgl. ook zijn art. in OGE, 1953. - H. Endepols achtte
in 1948 het auteurschap van Petrus Dorlandus ‘niet waarschijnlijk’ (uitg. Elckerlyc, Groningen,
1948, VIII); maar hij schreef dit vóór Van Mierlo's juist genoemde studie. J.J. Mak, Levende
Talen, okt. 1950, p. 341, zegt niet overtuigd te zijn van het auteurschap van Pieter Dorland
van Diest. F. van Vinckenroye meent uit gegevens in handschrift 391 B van het rijksarchief
te Brussel, met name uit een daarin voorkomend, op Elckerlijc geïnspireerd refrein van ca.
1565, steun te vinden vóór de stelling dat Petrus Dorlandus de Elckerlijc schreef; zie zijn
artikel Handelingen XI (1957) Zuidned. Mij. voor Taal- en Letterk. en Gesch., 163-177. Van
de iets oudere literatuur over dit onderwerp zijn interessant J. van Mierlo, VMA, april 1940,
229-253; Th. de Jager, Roeping, maart 1943, 117-136; tegen De Jagers stelling dat Anthonis
de Roovere de auteur zou zijn en het stuk zou dateren uit het vijfde of zesde decennium van
de vijftiende eeuw, stelt J. van Mierlo een volstrekte ontkenning van De Rooveres auteurschap,
VMA, april 1943, 251-268.
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R. Vos gelooft niet in Petrus Dorlandus als de auteur. Hij meent dat om dit stuk te
schrijven de auteur geen theoloog van formaat behoefde te zijn, terwijl het stuk
geschreven is in een taal die weinig past bij een kartuizer-humanist. De aard van het
werk van Petrus Dorlandus wijkt z.i. ook wezenlijk af van die van Elckerlijc. Hij
meent zelfs, dat het werk geschreven is vóor Petrus Dorlandus in 1454 geboren werd.
F. van Vinckenroye heeft de mogelijkheid geopperd, dat een Petrus Diest, die in
1474 dekaan was aan de universiteit van Trier, de dichter van Elckerlijc zou zijn; hij
is in elk geval de enige die zonder meer Petrus Diest genoemd wordt en tevens de
enige, wiens naam overeenstemt met Ischyrius' vermelding van Petrus Diesthemius
als auteur van Elckerlijc1.

5
Enkele andere auteurs en werken dienen hier nog ter sprake te komen. Nogmaals
ANTHONIS DE ROOVERE, en wel om zijn toneelwerk. In 1465 werd hem door de stad
Brugge een jaargeld toegekend, o.a. wijl hij ‘menighe ghenoughte van spelen van
goeden moralitheden ende van anderen eerbaren esbatementen ghedaen ende ghespeelt
hadde’2.
Van deze moraliteiten en esbatementen is niet veel bewaard gebleven. Het
belangrijkste is het Spel van Quiconque vult salvus esse, naar de eerste woorden van
het Symbolum Athanasium, waarin de twaalf artikelen des Geloofs worden behandeld,
hetgeen bij elk aanleiding wordt tot felle schildering van zeden. Een sermoen met
personages, aldus heeft men het stuk gekarakteriseerd3. - Sommigen schrijven De

1
2
3

Leuvense Bijdragen 55 (1966), 161-5.
Belg. Museum, X. 45.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned., II, 250; uitgave door L. Scharpé, Leuvense Bijdragen, 1900,
155 vlg.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

400
Roovere ook Vanden Sacramente vander Nyeuwervaert toe1, terwijl ook een poging
gedaan werd hem als de auteur van Elckerlijc aan te wijzen2.
Een ander bekend rederijker uit deze periode, die de laatste tijd weer de aandacht
trekt, was Jan Smeken.
De naam JAN SMEKEN komt op enkele nogal uiteenlopende plaatsen voor, zodat
men van een min of meer problematische figuur kan spreken. Volgens de laatste
onderzoekingen, die overigens een hypothetisch karakter blijven dragen, zou hij de
zoon zijn van een Bossche sleutelmaker Hendrik de Baertmaker of Hendrik Smeken.
Hij zou ongeveer tegen het midden van de vijftiende eeuw geboren zijn. In 1465
werd aan de universiteit van Keulen een (onvermogend) student Jan Smeken
ingeschreven. Onze Jan? Zo ja, dan is hij naderhand naar Den Bosch teruggekeerd3.
Hij schreef mogelijk het toneelstuk Vanden Sacramente van der Nyeuwervaert,
waarover wij op blz. 383 handelen. Tegen het einde der jaren zestig trok hij naar
Brussel, waar hij in 1485 officieel werd benoemd tot stadsdichter. Hij was, in die
functie, de opvolger van Colijn Cailleu, de dichter van Tdal sonder wederkeren, een
(vertaalde) allegorie van de dood in de vorm van een ballade4. Met een andere dichter
Jan Steenmaer, die gewoonlijk Jan Pertcheval5 genoemd werd, heeft Smeken in 1497
een spel geschreven ter ere van de zeven Weeën van Maria, dat echter verloren is
gegaan. In 1500 schreef hij, bij de geboorte van Karel V Een Spel op hertoghe Karle,
ons Keijser nu es, waarvan een afschrift bewaard bleef, dat gemaakt is na 28 juli
1519, toen Karel V opvolgde. Van 1511 dateert een gedicht op de sneeuwen plastiek
die in 1510 te bewonderen viel in de straten en op de markten van Brussel, - een
gedicht dat niet van hoge artistieke waarde is, maar interessante folkloristische en
cultuurhistorische gegevens bevat6. Ook

1
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5

6

Vgl. over deze kwestie W. van Eeghem, Rhetores Bruxellenses, Revue phil. et hist. 1935,
431 vlg. en Th. Enklaar, TNTL, 1937, 28 vlg. Vgl. hier p. 383 vlg.
Th. de Jager, Roeping, 21e jg. (1943), 117-136.
Vgl. Lyna en Van Eeghem, Styevoort, Refereinenbundel II, 293.
P. de Keyser, Colyn Caillieu's Dal sonder Wederkeren of Pas der Doot, Univ. Gent, 1936.
- Over ‘Een presentspel van Caillieu' bij gelegenheid van de geboorte van Margaretha van
Oostenrijk op 10 januari 1480, zie E. de Bock, SpdL VI (1963), 241-69, die ook de tekst van
dit spel afdrukt.
Jan Pertcheval bewerkte Le Chevalier délibéré van de Bourgondische hofdichter en
kroniekschrijver Olivier de la Marche als Den Camp van der doot, uitg. met inleiding door
G. Degroote, Antwerpen-Amsterdam, 1948.
Dwonder van Claren IJse en Snee, uitg. door R. Pennink en D. Th. Enklaar, Den Haag, 1946.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

401
zou hij de schrijver zijn van het spel Hue Mars en Venus tsamen bueleerden, van
belang als dramatisering van een klassieke stof en voorspel van de renaissance; het
moet dan ouder zijn dan 1551 (zie blz. 499).
Zijn laatste werk is wel het gedicht op de feesten ter ere van het Gulden Vlies, een
beschrijving van een feestelijke triomftocht in 1516 door Brussel van de adel en de
prinsen, vol aandacht voor de kleurrijke taferelen en de schoonheid van tableaus en
altaren1.
Smeken, die een beroemd man geworden was, stierf te Brussel op 15 april 15172.
Een onbekend auteur schreef het niet onverdienstelijke hekelspel Van Nyeuvont,
Loosheit ende Practike hoe sy vrou Lortse verheffen3 (ca. 1500). Vrou Lortse is de
personificatie van het bedrog. Zij wordt door Vrou Nyeuvont die weer wat nieuws
wil vinden, met behulp van Loosheid en Practijk als een nieuwe heilige den volke
voorgehouden. Meest elc, Veel volcx, Die Sulcke (Menigeen) en Tcommuyn laten
zich al spoedig inschrijven: een duidelijke satire op de bedrieglijke praktijken waarmee
zovelen zich naar het oordeel van de schrijver bezighouden. Deze korte moraliteit
(zij telt 610 verzen) geeft een beeld van de toenmalige maatschappij (dus die van
rond 1500), een beeld dat in veel opzichten overeenkomt met wat de dichtkunst der
Aernoutsbroeders en andere a-socialen uit die tijd ons te zien geeft. Het is vooral in
deze, de satirische richting, dat het rederijkerstoneel zich in de volgende eeuw zal
ontwikkelen.
Verder is nog een fragment tot ons gekomen van Tspel vanden somer ende vanden
winter (140 versregels), waarin maatschappelijke hekeling aan de orde is: de armen
hebben het ellendig in de winter, de rijken zijn hardvochtig. Reële en abstracte
personages wisselen elkaar af, de sot is aanwezig. Het is afgeschreven in 14364 (niet
te verwarren met het abele spel!).

1
2

3
4

Zie Blijde Inkomst, uitg. Klassieke Galerij, Antwerpen, 1951.
Aldus dr. G. Degroote in de uitgave van het Gedicht op de feesten ter eere van het Gulden
Vlies, te Brussel 1516, Antwerpen, 1946; vgl. Anton van Duinkerken, De Tijd, 26 april 1947
en zijn uitgave van Het Spel vanden Heiligen Sacramente vander Nyeuwervaert, Zwolle,
1955, 29-32.
Van Nyeuwont, Loosheit ende Practike, facsimile-uitg. E. Neurdenburg, Utrecht, 1910.
Tspel vanden somer ende vanden winter, uitg. door P. Leendertz, Mnl. dram. poëzie, 2e druk,
436-41; het stuk is afgeschreven in 1436 te Gent; zie W. de Vreese in Tijdschrift voor Boeken Bibliotheekwezen I, (1905), 223 vlg.
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6
Zonder twijfel heeft de vijftiende eeuw ook ander wereldlijk toneel gekend, maar
jammer genoeg zijn ons hiervan zo goed als geen teksten bewaard gebleven. Stukken
in de geest van de abele spelen van een eeuw geleden, moeten een
romantisch-ridderlijk repertoire gevormd hebben, maar niets dan een reeks titels is
daarvan tot ons gekomen. Wel bleef bewaard de titel van een in 1494 te Antwerpen
op de markt opgevoerd spel Venus Pallas ende Juno; het is de eerste vermelding van
een stuk dat klaarblijkelijk een klassieke stof dramatiseerde. Aankondiging, ook dit,
van de doorbrekende renaissance?1 Bewaard bleven enkele Tafelspeelkens als het
Tafelspeelken van twee personnagien, bestemd om up der Dry Coninghenavond te
spelen, terwijl sommigen de kluchten Nu noch en de Klucht van Plajerwater, die wij
reeds na het abele spel bespraken, tot deze periode rekenen2. Maar daarmee is dan
ook al wat ons aan vijftiende-eeuws wereldlijk toneel rest, opgesomd.
Als hekkesluiter moet hier genoemd worden het Esbattement van den appelboom
van circa 1500: éen van de aardigste korte stukken uit deze tijd. Het kan gelden als
een goed voorbeeld van het vermogen tot scherpe waarneming.
In dit stuk wordt een oud sprookje op verdienstelijke wijze tot toneelstuk bewerkt.
Enkele hoofdpersonen (de man Goet Ront) en de vrouw Deuchdlijck Betrouwen
demonstreren evenals het rondeel waarmee het stuk begint en de binnenrijmen, de
rederijkerstijd. Maar het strak-allegorische missen de figuren toch: zij zijn levende
personen, evenals de onverzadigbare koopman, de jongeling Ongereet Leven en de
joffrou Jonge Lustige, en, niet het minst, de Dood, de Duivel en Ons Heer God. Deze
laatste verleent Goet Ronts appelboom de wonderkracht ieder vast te houden die
hem beklimt, indien Goet Ront aldus wil. Niet alleen dat de eigenaar gewone
appeldieven op deze wijze kan straffen, hij kan ook Dood en Duivel naar zijn pijpen
laten dansen.
Het gegeven, mogelijk berustend op een ouder sprookjesmotief, is summier, maar,
in naïeve bekoorlijke eenvoud, beeldend uitgewerkt. De tekst is ons overgeleverd
door het handschrift van de Haarlemse sociëteit Trou moet blijcken3; de taal van de
tekst is de Vlaams-Bra-

1
2
3

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 258.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 359.
Over de kluchten, esbattementen en andere spelen uit het archief van de Haarlemse Kamer
Trou moet blijcken, zie C.G.N. de Vooys, TNTL 45 (1926), 265-286, 47 (1928), 161-201,
en 49 (1930), 1-25.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

403
bantse rederijkerstaal (met een enkel typisch Zeeuws woord, op grond waarvan
gesteld werd dat zij misschien uit de Reimerswaalse kamer afkomstig was, maar er
zijn ook indicaties in de richting van Brussel en Den Haag; men heeft de mogelijkheid
gesteld dat het stuk geschreven zou zijn door een uit Vlaanderen of Brabant
uitgeweken rederijker, die lid van de Haagse kamer De Corenbloem geworden zou
zijn1).

Andere lyriek2
Uit vijftiende en zestiende eeuw zijn ons heel wat meer liederen overgeleverd dan
uit de daaraan voorafgaande perioden van onze letterkunde.
In het episch-lyrische genre blijkt dit al onmiddellijk uit het aanmerkelijk groter
aantal historische liederen: tegenover de vier der veertiende eeuw staan er in de
vijftiende minstens twaalf. Zij hebben betrekking op de grote staatkundige
gebeurtenissen, met name op die rond het Bourgondische Huis, maar niet minder
trekken binnenlandse twisten en burgeroorlogen, strijd, moord en roof de aandacht.
Naarmate het volksgevoel sterker wordt en zwelt tot stedelijke of nationale trots,
vindt dit in landelijke of plaatselijke gebeurtenissen gerede aanleiding ‘eigen’
tegenover ‘vreemd’ te verheffen. Tot de mooiste liederen uit deze categorie horen
wel Van mijn here Van Lelidam, Van Keizer Maximiliaan het oudste afscheidslied,
het Adieulied van Vrou Marie van Bourgoengien, de vrouw van Maximiliaan van
Oostenrijk, die op vijfentwintigjarige leeftijd door een ongeval om het leven kwam.
Tot de episch-lyrische liederen behoren ook de ruiterliederen, waarin de ‘ruiters’
- huurlingen te voet of te paard - in hun leven en bedrijf worden opgevoerd, maar
vooral de vele liederen uit het maatschappelijk en huiselijk leven van de burgerij.
Verschillende typen uit het maatschappelijk leven worden in deze lyriek vermeld;
zij worden echter doorgaans niet uitvoeriger om hun standseigenschappen behandeld.
Alleen de boeren komen om hun karakteristieke trekken naar

1

2

Nieuwe uitgaaf door P.J. Meertens, Zwolle, 1965 met inleiding; aldaar de vermelding van
Herman Teirlincks bewerking (Het Poppenspel 8 (1958), I-II) en van Lawrence Edward
Watkins bewerking van het oude motief in de roman On borrowed time (1937), door Powel
Osborne dramatisch bewerkt in On borrowed time; comedy in two acts (1942), (aldus
Meertens, p. 11 noot 3). Uitvoerige bespreking van Meertens’ uitgaaf door J.B. Drewes,
TNTL, 1966, 298-310.
‘Andere’ dan reeds bij de ‘rederijkers’ ter sprake kwam op p. 366 vlg.
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voren. In de tafereeltjes uit het leven van de burgers wordt hun levensgedrag
gewoonlijk in zijn dwaze, voor spot vatbare aspecten met enkele rake lijnen geschetst:
mannen die onder de plak zitten, oude vrouwen die met jonge mannen getrouwd zijn,
of jonge vrouwen die een més-alliance aangingen met een grijsaard, vooral
herbergtaferelen. Daarnaast vrij wat met betrekking tot de liefde aan de nogal erg
vrolijke kant. Bekend gebleven zijn liedjes als het aardig ritmische Des winters als
het regent, en het schertsende Zeg kweselken, wilde gij dansen.
Vrij uitvoerig is ook de groep van de zuiver lyrische liederen, overwegend
minneliederen. De tijd van de hoge, hoofse lyriek is echter voorbij, al heeft deze
ongetwijfeld haar invloed doen gelden ook op de burgerij: ook zij weet zich, blijkens
wat werd overgeleverd, te uiten in voornamer, stijlvoller gedichten. Er zijn intussen
nog wel meer liederen van zuivere toon en klank. Bekend zijn de wachter-, misschien
beter dagliederen, waarin de wachter het aanbreken van de dag aankondigt, zodat de
minnaar weet dat hij moet vertrekken1. Naarmate de tijd voortschrijdt, verzwakt het
hoofse element voorzover dat gehandhaafd was, steeds meer, en handhaaft zich de
voorkeur voor het zinnelijke in het liefdeleven, dat vaak grof en drastisch wordt
gegeven. Genoot een groot deel van deze volksdichters van de uitbundig-zinnelijke
drift, een enkele heeft ook de tragiek beseft van de meisjes wier leven verwoest werd
in een losbandig leven:
Wij meyskens net, schoon gheblancket,
Die gaerne vruecht hantieren,
Wi zijn verplet in Venus bruywet,
Niemant en wilt ons nu vieren.
Dat heeft ghedaen
Ons cussen, ons lecken, ons boerden, ons ghecken,
Ons drincken, ons clincken, ons roepen, ons wincken,
Het cost ons so menighen traen;
Voor cort jolijt een lanc verwyt,
Ons vruecht die mach haest vergaen!

Ook dit lied brengt ons weer in de taveerne, die eveneens voortleeft in de lyrische
lied; drinkliederen als Coppelt aan een! den nacht is lanck, en Wynken, ghij syt
groene, zijn voorbeelden uit een genre, dat rijkelijk heeft gebloeid om wijntje en
trijntje, twee ook bij de Nederlanders ge-

1

Eos, An Enquiry into the Theme of Lovers' Meetings and Partings at dawn, London etc.,
1965.

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

405
liefde ‘figuren’. Veel intussen uit deze liederen is internationale stof, en mag niet
zonder meer als specifiek-karakteristiek voor ons volk gelden. Hoge kunstwaarde
hebben deze liederen over het algemeen wel niet, maar veel ervan zijn fris en
bekoorlijk. Hun grootste belang ontlenen de meeste aan hun cultuurhistorische waarde.
Dit wereldlijk lied is ons vooral overgeleverd door de grote verzamelhandschriften
(als dat van Gruuthuse, het Hulthemse en het Haagse) en de latere drukken; de oudste
en beroemdste van deze drukken is Een schoon liedekens Boeck, die in 1544 bij Jan
Roulans verscheen, het zg. Antwerpse Liedboek1.
Ook de ons overgeleverde geestelijke liederen uit deze periode zijn van meer betekenis
dan die uit de vorige. Wij kunnen echter wel als vaststaand aannemen, dat ook vroeger
veel geestelijke liederen gezongen werden; als zovéél oud cultuurgoed, zijn ze echter
niet tot ons gekomen. In de veertiende en vooral de vijftiende eeuw waren intussen
de omstandigheden gunstig voor een krachtige opbloei van het lied: de muziek wordt
in deze tijd met steeds groter liefde beoefend; de moderne devotie brengt er niet
alleen de devoten toe zich in het lied uit te spreken, maar ook met het oog op anderen
liederen te dichten om die gezamenlijk te doen zingen; de opbloei van sommige
orden, vooral die van de franciscanen, heeft eenzelfde effect. Dit alles heeft ertoe
bijgedragen, dat de vijftiende, en in aansluiting daarop de zestiende eeuw, tot op
zekere hoogte een bloeiperiode van het geestelijk lied mag heten. Dat veel daarvan
bewaard gebleven is, danken wij, behalve aan enkele overgeleverde
verzamelhandschriften uit de vijftiende eeuw, aan de omstandigheid, dat de drukkunst
ons in enkele liederenbundels ook oudere liederen heeft overgeleverd. Van 1508
dateert Dit is een suverlijc Boecxken met achtentwintig Nederlandse en twee Latijnse
liederen. Dit is het oudste gedrukte geestelijke liedboek in de Nederlanden2. Het
bevat nogal wat Kerstliederen (negentien van de dertig liederen), voor een groot deel
weer met betrekking tot de ge-

1

2

Nieuwe uitgaaf in Horae Belgicae XI, 1855, en W.G. Hellinga, 1941; anastatisch herdrukt
1968. J. Koepp, Untersuchungen über das Antw. Liederbuch vom Jahre 1544, Antwerpen,
1922; H.F. Wirth, Der Untergang des Niederländischen Volksliedes, 's-Gravenhage, 1911;
D. Th. Enklaar, Studiën over het Antwerpse Liedboek, Lezende in buurmans hof, Zwolle,
1956, 67-82.
In facsimile uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J.J. Mak, Amsterdam-Antwerpen, 1957.
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boorte, de aanbidding, de vlucht, - typisch volksaardig van opvatting. De auteur bezat
een ‘piëtistisch-mystieke belangstelling’ (Mak). Hij nam ook gedichten op van Jan
Brugman en Dirc Coelde van Munster, welke laatste misschien de samensteller van
de bundel is1.
Van 1539 dateert het vermaarde, evenals het vorige te Antwerpen uitgegeven, Een
devoot ende profitelijck boecxken, met niet minder dan 259 Nederlandse liederen2.
De hervorming en de woelige tijden die daarop volgden, alsook de ‘geleerde’
opvatting van de dichtkunst die de renaissance zou propageren, hebben deze
ontwikkeling zo niet afgebroken, dan toch langzaam doen verzanden.
Wij kunnen slechts samenvattend over deze liederen handelen; om dit genre evenals de wereldlijke liederen trouwens - volkomen recht te doen, zou men ze in
hun verband met de muziek en hun eigen melodie moeten behandelen, wat buiten
ons bestek zou voeren.
Behalve een aantal uit het Latijn vertaalde of naar de Latijnse tekst bewerkte
liederen, valt in deze categorie allereerst op de betrekkelijk grote groep liederen met
betrekking tot de geboorte van het Christuskind en de gebeurtenissen rond dit het
volksgemoed zozeer aansprekende feit: de aanbidding der Driekoningen, de vervolging
door Herodes; men denke aan liederen als Ons ghenaect die avontstar, Wildi horen
singhen eenen soeten sanc (over de dadelbomen die ter aarde negen bij de vlucht
naar Egypte) en Het viel een hemels douwe. Maar ook het lijden, de dood en
verrijzenis van Christus werden bezongen (Ick wil mi gaen vermeyden in Jhesus
lijden groot); daarnaast boden Maria en andere heiligen stof tot dichten. Al deze
liederen zijn van episch-lyrische aard. Daartoe moeten ook gerekend enkele enigszins
op zich staande bekende gedichten als De Soudaen hadde een dochterkijn, in de
zuivere toon van de oude romance, en het merkwaardige Baghijnken van Parijs, dat
in volledige onthechting aan alle aardse goederen en genietingen, maar ook in een
zeker quiëtisme de opperste liefde tot Jezus beleven wil. Toen het ca. 1490 te Gouda
gedrukt werd (134 strofen van vier verzen of twee lange verzen) had het al een hele
ontwikkeling achter de rug.
Naast deze episch-lyrische liederen staan de zuivere lyrische, waarin de dichters
klagen over eigen zwakheid, de zwaarte van de strijd, vrees voor de verschrikkingen
van dood en hel; andere bevatten een op-

1
2

Over dit alles J.J. Mak in zijn inleiding.
Uitg. D.F. Scheurleer, 's-Gravenhage, 1889. - Over dit en latere bundels D.F. Scheurleer,
Ned. Liedboeken, 's-Gravenhage, 1912 en J.J. Mak, Het oudste gedrukte Ned. Liedboek in
de Nederlanden, Gedenkboek Kruitwagen.
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wekking tot een beter leven; weer andere geven in dialoogvorm uiting aan de
verhouding van de ziel tot de mystieke bruidegom of tot Maria1.
Van enkele dichters zijn ons de namen bekend, ten dele ook hun gedichten. Zo
schreef Dirc van Herxen, die in 1457 als rector van het fraterhuis der Broeders des
gemenen Levens in Zwolle overleed, een Kerstlied Och Heer, der hemelen stichter,
en een fraaier loflied op de zuiverheid Mi lust te loven hoechelic Die renicheit soe
pure; van de beroemde franciscaanse volksprediker Joannes Brugman (geb. ca. 1400
te Kempen in Rijnland bij Venlo, gestorven in 1473 te Nijmegen) zijn het bekende
lied op de H. Maagd Ick heb gheiaecht mijn leven lanc Al om een joncfrou schone,
en een gedicht op de Drievuldigheid: Met vreuchden willen wi singen Ende loven
die Triniteyt; een andere franciscaan Dirc Goelde van Munster (ca. 1435-1515) dichtte
verschillende catechetische liederen, maar ook een mystiek liefdeslied in dialoogvorm
Och edel siele wilt mercken; tenslotte kennen wij van de franciscaan Willem van
Amersfoort (gest. 1487) het lied Ut hartelike gheren.
Verder zijn er nog een aantal, ten dele belangrijke, handschriften van liedboeken
alsook uitgegeven liedboeken, waarvan overigens de herkomst niet altijd duidelijk
is, al worden er namen aan verbonden. Zo de twee belangrijke Berlijnse handschriften
(bij Knuttel A en B), en het Weense handschrift, waarbij de naam genoemd wordt
van de Zuster van Gansoirde, tertiaris uit het Sint-Margarethaklooster te Amsterdam
(in Gansoirde, nu de Nes). De gedichten in dit handschrift hebben betrekking op de
goddelijke minne, en ademen een ingetogen, verheven innerlijke rust en zuivere
blijmoedigheid, geestige vrijmoedige speelsheid zelfs. De techniek wordt beter
beheerst dan door de meeste tijdgenoten, onder wie de dichteres van het Liedboek
van Liisbeth Ghoeyuaerts de tweede belangrijke figuur is met verschillende lyrische
liederen; vooral haar kerstliederen vallen op door hun frisse toon en klankrijke taal.
Tot voor kort schreef men deze liederen toe aan de Zuster van Barbaradael (of
Eyckendonck, bij 's-Hertogenbosch), maar men veronderstelt thans, dat het handschrift
is ontstaan in het Sint-Claraklooster van de Clarissen-Urbanisten te Brussel. Het zou
grotendeels geschreven zijn kort voor 1500. De auteur van de liederen valt niet aan
te wijzen. Van Liisbeth Ghoeyuaerts, de eerstbekende eigenares van het handschrift,
is misschien de prozatekst achter het hand-

1

Andere literatuur over deze liederen en lyriek, zie hier p. 275 noot 3, 276 noten 1, 2 en 3, en
409 noot 1.
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schrift1. De meest bekende is wel ZUSTER BERTKEN (Bertha Jacobs), die zich op
dertigjarige leeftijd liet opsluiten in een kluis aan de Buurkerk te Utrecht, en daar
zevenenvijftig jaar leefde in de liefde tot God. Zij schreef enkele korte verhandelingen
in proza en dichtte een aantal geestelijke liederen, dat na haar dood (zij stierf in 1514)
in één bundeltje met haar proza in 1516 voor het eerst te Utrecht werden uitgegeven2.
Men vindt daaronder liederen van wereldverzaking en van opgang tot God; bekend
werd vooral het allegorisch gedicht in disticha Ic was in mijn hoofkijn om cruyt
gegaen, en het ‘liedeken’ Dye werelt hielt my in haer ghewalt, met zijn dubbele
omstreden redactie3; soms hoort men sterke reminiscenties aan wereldlijke liederen
(Nu hoert, ic sal enen nieuwen sanc beginnen). - De pia carmina van Margaretha
van Gerines, dominicanes van 's-Hertoginnedal bij Oudergem (Brussel, 1400-1470)
gingen verloren.
Over het algemeen hebben de dichters van deze lyrische liederen aan de vorm van
hun gedichten meer zorg besteed dan die van de episch-lyrische, in overeenstemming
met het meer persoonlijk karakter der gemoedsgesteltenissen die zij tot uitdrukking
wilden brengen. Toch mag men de betekenis van deze kunst niet overschatten. Zonder
twijfel is zij karakteristiek voor de vroomheid van die tijd, een edele liefde tot God
houdt de ziel in een staat van zuivere, bezielde blijheid, van voorname ingetogenheid;
er zijn strofen die in de verte herinneren aan de hoge, vlagende verrukking uit de tijd
van Hadewijch, maar haar

1
2

3

Aldus A.J.M. van Seggelen, Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaerts, Zwolle, 1966.
Een boecxken gemaket ende bescreven van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten
tot Utrecht in die buerkercke. Naar de eerste uitgave van Jan Berntsz., Utrecht, 1516; opnieuw
uitgegeven met een inleiding en aantekeningen door dr. C. Catharina van de Graft, Zwolle,
1955. In de bibliografie in deze Zwolse Herdruk ontbreken de belangrijke opstellen van D.
Th. Enklaar, Zuster Bertken en de Noord-Ned. Renaissance, Groot-Nederland XXIV (1926),
87-93, herdrukt in Lezende in Buurmans hof, Zwolle, 1956, 20-26, en M. Smits van
Waesberghe S.J., Het mystieke dicht- en prozawerk van Suster Bertken, Roeping XXII (1944),
20-33 en 60-74.
K. Heeroma, Bertgen Suster, Maatstaf, 1968, 433-54 gaf een uitgebreide evaluatie van het
werk, zowel voor wat betreft de artistieke als de mentale aspecten. Het bijzonder mooie
Tractaet vander Kersnacht werd in hedendaags Nederlands overgezet door L.C. Michels
(privé-druk, 1954). Zie verder K. Meeuwesse, Zuster Bertkens passieboekje, in Dancwerc,
Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D. Th. Enklaar, Groningen, 1958, 208-21 en M.G.J. de
Jong, TNTL 74, 117.
Hierover dr. C. v.d. Graft in haar uitgave p. 37 vlg. en K. Heeroma, Maatstaf, 1968, 442 vlg.
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hartstocht en geestesstorm zijn geluwd tot stil verlangen en rustige zekerheid. Als
men bij Bertken leest:
Ick voele in mij een vonkelkijn,
Het roert so dic dat herte mijn,
Daer wil ich wel op waken;
Die min vermach des altemael
Een vuer daer af te maken...

of, in hetzelfde gedicht:
Mijn vianden nemen des nauwe waer,
Heymelick ende openbaer;
Si legghen mi valsche laghen.
Hier om so moete ic wacker sijn
Bi nacht ende oec bi dage...

herkent men de trekken uit de mystiek der dertiende eeuw (in de vonk der ziel, en
de jaloerse benijders), maar de hartstocht waarvan zij toen uiting waren, is gedempt
en verflauwd. - Beschouwt men deze lyriek uit het oogpunt van kunst, dan is er nog
minder reden tot overgrote bewondering: het is overwegend vrij eenvoudige
volkskunst, spontaan neergeschreven in simpele bewoordingen en versvormen. De
drang zich te uiten in een edele, voorname, rijkgelede taal, in een verantwoorde
opbouw der gedachten en gevoelens in kunstvolle strofen die Hadewijch kenmerkte,
is vrijwel geheel afwezig; alleen de dichteressen, en dan op de eerste plaats de Zuster
van Gansoirde en Zuster Bertken, kennen een meer verzorgde, een zuiverder artistieke
vormgeving. Wie niet een geschiedenis der vroomheid, maar van de letterkunde
schrijft, mag deze vaststelling niet achterwege laten.
Deze geestelijke lyriek schijnt op het eerste gezicht overwegend geschreven te zijn
in de noordelijke Nederlanden, met name door de Devoten, maar vooral door de
franciscanen. Opmerkelijk is echter, dat de eerste bundels in het zuiden, met name
Antwerpen, gedrukt werden, maar dit is wellicht (geheel?) te verklaren uit de
geschiedenis van de boekdrukkunst in de Nederlanden. Van overwegend-zuidelijke
oorsprong is in elk geval de groep lyriek die wij hiervoor reeds beschouwden, nl. die
van de rederijkers1.
1

Het standaardwerk over deze lyriek is dat van Fl. van Duyse, Het oude Ned. lied (vier delen),
's-Gravenhage, 1903-8. Over de lyriek van deze periode handelden J.A.N. Knuttel, Het
geestelijk lied in de Nederlanden voor de Kerkhervorming, Rotterdam, 1906, G. Kalff, Gesch.
Ned. Lett. II 160-289, J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 189-213, Sr. Maria Josepha (G.G.
Wilbrink), Das geistliche Lied der Devotio Moderna, Nijmegen, 1930, A. v. Duinkerken,
Dichters der Middeleeuwen, Bilthoven, 1936. Enkele jaren geleden werd in het
franciskanerklooster te Hasselt een aantal oude hss. ontdekt, waaronder een collectie
geestelijke liederen uit een vijftiende-eeuws Windesheimerklooster in Tongeren; het Mnl.
deel ervan werd gepubliceerd door L. Indestege, VMA 1951, reeks III, no. 33; over deze
teksten J.J. Mak, Volkskunde, 1951, 135 vlg.; over de melodieën dr. E. Bruning O.F.M., De
Mnl. liederen van het onlangs ontdekte handschrift van Tongeren, omstreeks 1480,
Amsterdam, 1955 (bespr. Hélène Nolthenius, Mens en Melodie, 1956, 22-23, en Museum,
dec. 1956, 249-51). Speciaal over het Kerstlied, E. Bruning, Het Ned. Kerstlied van de 14e
tot de 20e eeuw, Tilburg, 1941, vooral echter J.J. Mak, Middeleeuwse Kerstliederen, Utrecht,
1948.
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Een genre apart is de vagantenpoëzie. Van poëzie of lyriek is in de meeste gevallen
geen sprake, en van echte vaganten (als auteurs ervan) kan men bij ons ternauwernood
spreken. De term is echter nu eenmaal ingeburgerd, de bedoeling is duidelijk.
Men kent, in de middeleeuwen, als een apart dichtersgeslacht dat der vaganten.
De vaganten vormen niet een gesloten eenheid, maar omvatten een grote massa
zwervende studenten, die in de twaalfde en dertiende eeuw vooral door middel van
het voordragen van gedichten in hun onderhoud trachtten voorzien1. Het is een typisch
‘geleerden-proletariaat’, dat zijn Latijnse gedichten2 vooral in kloosters, pastorieën
en kastelen voordraagt. Het grootste deel van deze liederen is aan de vrolijke kant;
het zijn uitingen van levenslust, van zin voor humor en gezelligheid; niet zelden ook
zijn zij zinnelijk, soms grof realistisch. Andere daarentegen zijn van ernstige aard,
er zijn zelfs gedichten van positief zedelijke strekking en hekeldichten op misbruiken
en wantoestanden, ook bij de geestelijkheid. In deze gedachtengang is men ertoe
gekomen het werk van Jacob van Maerlant naar de geest - niet naar de taal - tot de
(ernstige) vagantenpoëzie te rekenen.
Naarmate intussen het aantal vaganten toenam en velen hunner een zwervend en
soms uiterst vrolijk leven gingen leiden, naarmate het peil van hun liederen daalt,
daalt ook de aanvankelijke achting voor deze vaganten, en geleidelijk moeten velen
van hen zich tevreden stellen met een minder voornaam gehoor dan waartoe zij zich
aanvanke-

1
2

Over de vaganten, met name de Archipoeta, zie A. Rutgers van der Loeff, Drie
Studentenliederen, Leiden, 1953.
Karl Langosch, Hymnen und Vagantenlieder. Lateinische Lyrik des Mittelalters mit deutschen
Versen, Basel, 1954, 21958; dez., Vagantendichtung, Lateinisch/Deutsch, Fischerbücherei,
1963.
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lijk richtten. Met het gevolg, dat zij zich wat hun repertoire betreft, gaan aanpassen
aan het auditorium.
Tegen het midden van de dertiende eeuw is het zover gekomen, dat de kerk stelling
neemt tegen de uitwassen van het vagantenleven, als hoedanig b.v. de deelname der
geestelijken aan dit zwervend leven werd beschouwd.
Van de eigenlijke vaganten nu zijn in de Nederlanden maar zeer weinig sporen
aan te wijzen. Des te beter van hun ‘gedeclasseerde nakomelingen’ in de vijftiende
en zestiende eeuw: de Robijn- en Everaerts-broeders, de Lollards, vooral de zg.
Aernoutsbroeders. Belangrijk onder deze Aernoutsbroeders waren vooral de
gestudeerde varende zangers; om deze heen zwerven de talrijke lieden van minder
allooi, wier leven ons geschetst is in de Veelderhande geneuchlijcke dichten,
tafelspelen ende refereynen1. De bekende uitgave is van 1600, de gedichten zelf zijn
echter van oudere, ten dele zelfs van veel oudere datum. In elk geval hebben zij
betrekking op laat-middeleeuwse, vijftiende en zestiende-eeuwse toestanden, die op
hun beurt weer teruggaan op sinds lang bestaande tradities met betrekking tot de
varende zangers en rabauwen. Zij handelen over de vrolijke jongens uit deze tijden,
meestal liever lui dan moe, die het leven van de aangename kant beschouwen en het
met wet en zeden niet al te nauw nemen, - maar onder wier spotlach toch dikwijls
een verholen pijn verborgen gaat, als zij in de uren van eenzaamheid en ingekeerdheid
de wroeging gevoelen om een leven van ellende, waartegen de schaarse vreugden
van het zwervende bestaan toch eigenlijk niet opwegen. Men moet in dit bundeltje
geen kunstlyriek zoeken, geen individuele uitingen van individueel gemoedsleven
in artistiek verzorgde vorm. Een groot deel der ‘dichten’ heeft in het geheel geen
kunstwaarde; een aantal ervan is verdienstelijk, doordat het de lezer, vaak ruw
realistisch en raak, de lagere, soms komische, soms naargeestige werkelijkheid weet
te suggereren.
Tot een werkelijk plastische uitbeelding van deze werkelijkheid komen de auteurs
doorgaans niet. Curieus is intussen het soms gesignaleerde streven van de
Aernoutsbroeder zich een hogere ontwikkeling eigen te maken teneinde met de elite
te kunnen verkeren. Dit wijst duidelijk in de richting van de reeds vermelde,
belangrijke groep Aernoutsbroeders, de intellectuelen onder hen, die van de vaganten
herkomstig zijn. Deze ‘behoorlijke’ gezellen distantiëren zich zelfs zeer

1

Uitg. vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, Leiden, 1899.
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bewust van de lieden van minder allooi, als goochelaars en beurzensnijders, die hun
naam in discrediet brengen. Dit in discrediet brengen ging zóver, dat men in de
middeleeuwen normaal verband legde tussen speellieden en duivelse machten.
(Opvallend is, in dit verband, dat de auteur van Mariken van Nieumeghen de duivel
Moenen voorstelt als een intieme bekende van de ‘goede gezellen’, een der veel
voorkomende namen juist voor de bedelaars, zwervers en vagebonderende lieden).
Gaarne beoefende de Aernoutsbroeder de parodie, de zelfspot ook, die zijn bestaan
overgoot met een glans van romantiek, welke in werkelijkheid daaraan doorgaans
vreemd was. Hij rekent zichzelf lid van het ‘gilde’, ‘die gilde’, zoals het in de
kroegscène van Mariken van Nieumeghen heet: het gilde bij uitstek! Maar deze
ontlening van de parodie aan profane instituten treedt minder vaak op dan de
nabootsingen in ironische trant van kerkelijke instellingen, van de hiërarchie en de
kloosterorden. Wij kunnen op dit zeer boeiende aspect niet dieper ingaan, maar
moeten volstaan met het noemen van nog één document, dat in de profane sfeer
thuishoort, het veel oudere dichtwerk Die blauwe Scute (1413) van Jacop van
Oestvoren; het is opgesteld in de vorm van een berijmde oorkonde, in de trant zoals
Philips de Goede later (1454) verleende aan het narrengezelschap L'Infanterie
Dijonnoise. Het bevat de statuten van een spotgilde, waarin de ‘verloren kinderen’
van alle rang en stand tot één geheel worden verenigd voor de tijd die zij in het gilde
doorbrengen. Dit gebeurt door hen bijeen te brengen in de beroemde Blauwe Schuit,
het schip dat in carnavalsoptochten en maskeraden meetrok en blauw was, - de kleur
die de schijn in plaats van de werkelijkheid suggereert. Dichterlijke waarde heeft
ook dit stuk niet, wel cultuurhistorische1. In dit geval is de naam van de auteur bekend,
in de meeste gevallen echter niet. Men hoede zich ervoor te menen, dat de Aernoutsof Everaertsbroeders resp. verwante leden van ‘die gilde’ zelf de makers waren; in
bepaalde gevallen zijn dit ongetwijfeld rederijkers geweest. Later zullen het ook
‘officiële' schrijvers zijn, die de letterkunde over landlopers en zwervers, de helden
van de picareske roman, gaan verzorgen2.

1

Over het vraagstuk van de verhouding ‘Volkskunde en Letterkunde’, zie L. Debaene,
Handelingen van het 17e Vlaamse Filologencongres, Leuven, 1947, 190-5.

2

D. Th. Enklaar, Varende Luyden, Assen, 1937, 21956; dez., Uit Uilenspiegel's Kring, Assen,
1940; L. Peeters, Everaertsbroeders en netten dragen, L.B. 1958, 86-105. - Belangrijke
teksten in Van Vrouwen ende van minne, ed. Verwijs, Groningen, 1871 (Die Blauwe Scute
op 94-103); zie verder in dit verband Sebastian Brants Narrenschiff, ed. M. Lemmer,
Tübingen, 1962). - Over de vaganten in het algemeen het vermaarde boek van Helen Waddell,
The wandering scholars, 1927, Pinguin Books, 1954; dez. Mediaeval Latin Lyrics, London,
1929 (bloemlezing - niet alleen vaganten - met vrije vertaling).
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Proza
Het geestelijk proza van franciscanen en moderne devotie (2)
Deze periode bezit een zeer omvangrijke godsdienstige prozaliteratuur1. Allereerst
proza van verhalend karakter met betrekking tot de gewijde geschiedenis als
bijbeluitgaven en levens van Jezus; vervolgens levens van heiligen en legenden,
waartoe franciscanen en moderne devoten gerede aanleiding gaven. Daarnaast staat
een grote ascetisch-mystieke prozaliteratuur, die echter niet zozeer beoogde
kunstwerken te scheppen als wel geschriften te vervaardigen die de mens het doel
van zijn leven konden helpen bereiken. Een uitvoerige literatuur met betrekking tot
de tien geboden, beschouwingen en parafrasen van het Onze Vader, werken met de
strekking algemeen godsdienstonderricht te geven worden gecompleteerd door
geschriften van stichtelijke aard als gebedenboeken, bespiegelingen over het leven
en lijden van Jezus, kruiswegoefeningen, sterf- en troostboeken, preken en nog tal
van andere geschriften.
Een klein gedeelte van deze werken is oorspronkelijk, een groter gedeelte is
vertaling uit of bewerking naar het Latijn, Frans of Duits. Zo vond de beroemde
Speculum humanae Salvationis in de Nederlandse letteren weerklank in een tweetal
bewerkingen als De Spieghel der menscheliker Behoudenesse, éen in verzen van
Westvlaamse herkomst, éen in proza van Utrechtse oorsprong. Volgens de laatste
uitgever dateren beide bewerkingen uit de vijftiende eeuw2. De auteurs ervan moet
men vooral zoeken in de kringen van de moderne devoten, de franciscanen en de
kartuizers. Geleidelijk worden meer namen bekend; de belangrijkste auteurs dienen
hier genoemd.
Allereerst valt op de grote activiteit van de franciscanen3 De eerste

1
2

3

Over het geestelijk proza van deze periode, J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 308-346.
De Spieghel der menscheliker Behoudenesse, uitg. L.M. Fr. Daniels, O.P., Tielt, 1949.
Taalkundig commentaar door L.C. Michels, Kanttekeningen bij de Spieghel der Menscheliker
Behoudenisse, VMA, 1950, 171-208, herdrukt in Filologische Opstellen I, 58-97.
Over de letterkunde van de franciscanen in het bijzonder W. Schmitz O.F.M., Het aandeel
der Minderbroeders in onze M.E. literatuur, Nijmegen-Utrecht, z.j. [1937].
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figuur die dan genoemd dient te worden is de beroemde volksprediker JAN BRUGMAN
(eind 14e eeuw-1473), circa twintig jaar na Thomas van Kempen, te Kempen geboren.
Na een bewogen jeugd komt ook hij, als Geert Groote, tot inkeer. Hij studeert te
Parijs en wordt lector in de theologie in het klooster te St. Omaars, het meest nabij
gelegen huis waar de observantie - de beweging die streefde naar terugkeer tot een
strengere levensregel - beoefend werd. Daarna gaat hij predikend het ganse land
door, o.a. met de bedoeling ook elders observantenkloosters op te richten.
Verschillende van zijn preken, toespraken en collatiën zijn bewaard gebleven: zij
ademen een enigszins andere geest dan die van de moderne devoten; deze laatsten
richten zich tot geestverwanten in engere zin, tot religieuzen meestal, en blijven over
het algemeen in een meer intellectualistische sfeer, ‘voornaam en enigszins koel’;
Brugman richt zich tot het volk, en spreekt als de echte volksredenaar, bewogen,
affectief, realistisch, plastisch, met veel naïef wondergeloof. Het kunnen ‘praten als
Brugman’ getuigt tot de huidige dag van zijn roem als volksredenaar1. Dit verschil
in mentaliteit verhinderde echter geenszins het bestaan van zeer vriendschappelijke
betrekkingen tussen de devoten en Brugman, die ook weer bevriend was met
Dionysius de Kartuizer. Brugman schreef ook een in echt franciscaanse geest
gehouden Leven van Jezus2, waarin de liefde en het lijden voortdurend voorwerp van
bewogen beschouwing zijn; over zijn gedichten, waarvan er ons twee bewaard bleven,
spraken wij reeds. Brugmans grootste activiteit valt in de periode van 1450 tot aan
zijn dood te Nijmegen in 1473.
Naast deze man-van-de-daad staat als tweede belangrijke franciscaanse figuur in
de vijftiende eeuw de meer beschouwend ingestelde HENDRIK VAN HERP († 1477).
Mogelijk geboortig uit Erp in Noord-Brabant, vinden wij hem voor het eerst in Delft
vermeld als rector van het fratershuis, daarna te Gouda in de kringen der devoten.
In 1450 wordt hij te Rome in de orde der minderbroeders opgenomen. Drie jaar later

1

2

Brugmans Verspreide Sermoenen werden door dr. A. van Dijk O.F.M., uitgegeven in de
Klassieke Galerij, Antwerpen-Amsterdam, 1948; Onuitgegeven Sermoenen van Jan Brugman,
bezorgd door P. Grootens S.J. (uitgave van het in 1925 teruggevonden hs), Tielt 1948. Vgl.
over hem OGE, 1934.
Over Brugman laatstelijk F.A.H. van den Hombergh, Leven en werk van Jan Brugman o.f.m.,
Groningen, 1968. Over Brugman, de levens van Jezus die aan het zijne voorafgingen, en
Brugmans leven, zie de inleiding van B. Knipping o.f.m. bij Leven van Jezus van Pater Jan
Brugman, bewerkt door M. Goosens o.f.m., Roermond, 1947, welke uitgave overigens kritisch
veroordeeld is door L.C. Michels, Franciskaans Leven, 1947, zie NiTlg 41 jg. (1948), p. 43.
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wordt hij gardiaan van het klooster in Mechelen, hetgeen hij, met een onderbreking
van drie jaar, toen hij vicarius was en verschillende nieuwe kloosters stichtte, tot zijn
dood in 1477 bleef. Ondanks een grote activiteit naar buiten, bleef Van Herp een
bespiegelende natuur, zoals blijkt uit de Spieghel der Volcomenheit, ‘het na Ruusbroec
beroemdste werk over mystiek ... een systematische summa van de katholieke ascese
en mystiek’. Hij volgde in grote lijnen de leer uit Ruusbroecs werken, maar heeft hoofdzakelijk onder invloed van het werk van de dertiende-eeuwse kartuizer Hugo
de Balma en diens theorie van de superioriteit van het affect boven het verstand in
het mystieke leven - de ‘meer Platonisch-intellectualistische mystiek van Ruusbroec,
onder den invloed van het Franciscanisme en van den tijdgeest, in meer affectieve
vormen overgebracht, gewijzigd en practisch aangevuld’. In zijn uiteenzettingen, die
zich bewegen langs de bekende indeling van het werkende, het gheestelic scouwende,
en het overwesenlike leven, elk weer systematisch onderverdeeld in bereitsel,
vercieringhe en voertganc, blijkt hij een nog sterker dan zijn voorganger op het
systematische en didactische gespitst auteur. Is het werk slechts tot op zekere hoogte
oorspronkelijk, het bezit de verdienste alle bouwstoffen tot een welge-ordend stelsel
van mystieke theologie te hebben samengevoegd, en blijk te geven van een opvallend
scherpe psychologie. Behalve dit grote Nederlandse werk, waaraan hij werkte van
1455-1460, schreef Van Herp verschillende boeken in het Latijn, waaruit in 1538
een kartuizer een Theologia Mystica samenstelde die beroemd werd door geheel
Europa, Harphius deed vieren als de grote Nederlandse leraar der mystiek en in
Spanje tot driemaal van hogerhand tot verboden lectuur werd verklaard1.
De derde belangrijke franciscaan is DIRC COELDE VAN MUNSTER (ca. 1435-1515),
in veel opzichten de evenknie van Brugman. Ook hij is een man van brede, intense
activiteit, vermaard als predikant en schrijver. Zijn hoofdwerk is de herhaaldelijk
herdrukte Kerstenspieghel (1470), de eerste Nederlandse catechismus2. Tal van andere
kleinere

1
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Citaten over Van Herp, ontleend aan J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 341-2; Spieghel der
Volcomenheid, uitg. Lc. Verschueren, Antwerpen, 1931. Over Het verschijnsel van de
opheffing des geestes bij Jan van Ruusbroek en Hendrik Herp, M.M.J. Smits van Waesberghe
S.J., Nijmegen, 1945, St. Axters, Ned. mystieken in het buitenland. VMA, 1965, 287-90.
Vgl. Der Christenspiegel des Dietrich Kolde von Münster, kritisch hrsg. von Clemens Drees,
Werl/Westf., 1954.
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werken en enkele gedichten doen ons Van Munster kennen als bezield door een sterk
mystiek affect.
Uit de kringen der moderne devotie trekt de aandacht de naam van CLAUS VAN
EUSKERKEN, die in 1520 - een halve eeuw na Thomas van Kempen - stierf. Zijn
collatiën voor de zusters van het Meester Geertshuis ademen de praktisch-devote
geest van zijn voorgangers, en vallen vooral op door een hoge opvatting van de adel
der menselijke ziel, al blijft zijn voorstelling van zaken altijd gemoedelijk en
vertrouwelijk.
Naast deze grote figuren staan vele anderen, over wie wij hier niet kunnen spreken.
Voldoende is dit alles om aan te tonen, dat onze vijftiende eeuw een levendige en
bewogen godsdienstige activiteit gekend heeft. De talrijke publikaties uit deze periode
bewijzen, dat het religieuze leven vóór de hervorming bij zeer vele goedwillenden
geenszins tot zulk een laag peil was teruggevallen als sommigen willen doen
gegeloven. Wel is het karakter van deze literatuur anders geaard dan dat van vroegere
perioden: ‘De geest van deze stichtelijke literatuur is niet meer dezelfde als die van
onze mystiek uit de XIIIe of zelfs uit de XIVe eeuw. In plaats van de positieve zijde
van de Verlossing in het hooge beleven door de heiligmakende genade, van den
Godmensch, met de vrijheid en, bij alle gestrengheid en bij allen ernst, de blijheid
van de kinderen Gods, dringt de meer negatieve zijde steeds verder door, waarvan
het vluchten der zonde de grondslag is, in een minder dogmatisch, meer ethisch
christendom; met de navolging in het bijzonder van den lijdenden Christus, en de
daaruit sterk gevoede gevoelige devotie, met de steeds meer op de minste
bijzonderheden van het dagelijksch bedrijf gerichte practijk van het leven, met een
zekere angstvalligheid die soms ziekelijkheid wordt en een zekere gedruktheid onder
de voortdurende bedreiging van de uitersten’1.

Volksboeken en prozaromans
Van grote betekenis voor de vorming van de geest en de smaak van ons volk is
geweest de vrij omvangrijke verbeeldende prozaliteratuur van profaan karakter, die
wellicht al in de veertiende eeuw, maar in toenemende mate eind vijftiende en vooral
begin zestiende eeuw het licht

1

J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 344.
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zag1. De revolutionerende betekenis van de drukpers doet zich ook op dit gebied ten
volle gelden, wanneer de uitgevers ertoe overgaan vanouds bekende ridderverhalen,
schone suverlycke historien en min of (soms zeer veel!) meer boertige geschiedenissen
om te werken of te doen omwerken tot leesboeken. Drie factoren vooral bepalen het
karakter van de thans in druk gegeven werken: allereerst de omstandigheid, dat de
geëigende vorm voor een te lèzen verhaal het proza is; vervolgens het publiek
waarvoor deze gedrukte boeken bestemd waren, en op de derde plaats, na 1500, de
literaire fase waarin men zich bevond: de rederijkerstijd. De eerste factor heeft tot
gevolg, dat de oudere Nederlandse dichtwerken en de vreemde teksten waarnaar
bewerkt werd (althans voorzover zij in dichtvorm geschreven waren), tot proza
werden omgewerkt. Op sommige plaatsen handhaafde men, fragmentarisch,
brokstukken van het oorspronkelijke dichtwerk; ook wel wisselde men na 1500 onder
invloed van de hoge waardering vooral van de refreinkunst het proza af met dichtwerk
van eigen maaksel, doorgaans rederijkerslyriek, op plaatsen waar bijvoorbeeld een
sterke aandoening vertolkt moest worden. De algemene tendens is echter een
prozawerk te doen verschijnen, een gemakkelijk leesbaar verhaal, dat de lezer
binnenvoert in een verbeeldingswereld die hem boeit. Welke was die wereld? Grote
belangstelling bestond met name voor de sfeer van de ridderromans. Wij zien dan
ook verschillende oudere en jongere ridderromans - met uitsluiting vrijwel van de
Britse! - bewerkt worden tot prozaboeken. Kruyskamp heeft het volksboek, in de
geest van anderen vóór hem, gekenschetst als typisch ‘gesunkenes Kulturgut’, dat
door zijn afkomst behoorde tot de cultuur van een sociaal hogere stand, die het echter
door wijziging zowel van de sociale als van de geestelijke cultuur niet meer als
‘Kulturgut’ waardeerde; de omhoogstrevende lagere stand nam het, juist als exponent
van de cultuur der hogere volkslaag waaraan hij deel wil hebben, over, het in zijn
geest adapterend2.
Als belangrijk onderdeel van deze volksboeken onderscheidt men de zg.
prozaromans. Luc. Debaene, die aan ‘De Nederlandse Volksboeken’ een grondige
studie wijdde3, acht de naam prozaromans bij uitstek

1
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Over het wereldlijk proza van deze periode in het algemeen J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned.
II, 311-323; J. te Winkel, Ontwikkelingsgang II2, 300-321.
C. Kruyskamp, Nederlandsche Volksboeken, Leiden, 1942, 9.
Luc. Debaene, De Nederlandse Volksboeken. Ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse
prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540, Antwerpen, 1951; over deze materie verder Luc.
Debaene, Rederijkers en Prozaromans in: De Gulden Passer, 1949, 1-23; dez.
Middelnederlandse ridderepiek en latere prozaromans, NiTlg, 1948, 92 vlg., 144 vlg.; J. van
Mierlo, Nieuwe Studiën over Anna Bijns en andere opstellen, VMA, 1952, 3-55.
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goed gekozen, daar het hier inderdaad gaat om romans in proza, waarbij het
romanelement wijst op het in hoofdzaak verhalend karakter van dit soort geschriften.
Nauwkeuriger gedefinieerd omschrijft L. Debaene het begrip prozaromans als volgt:
‘fictieve wereldlijke verhalen, hoofdzakelijk in proza geschreven, deels gebaseerd
op oudere ridderwereld en -literatuur, deels behorend tot de laatmiddeleeuwse
maatschappij, aanvankelijk vooral voor een burgerlijk publiek bestemd (en gedrukt),
later geleidelijk meer en meer tot gezonken cultuurgoed vervallend’.
Op p. 389 werd al terloops de aandacht gevestigd op het genre der volksboeken
en prozaromans, dat tussen 1475 en 1540 tot opvallend rijke bloei kwam. In deze
periode verscheen in de Nederlanden voorzover ons bekend een dertigtal prozaromans.
Met name de boekdrukkunst is voor de ontwikkeling van dit soort werken van de
grootste betekenis geweest. In de incunabel-periode lieten de uitgevers aanvankelijk
vooral uitgaven in het Latijn het licht zien, ook voor wat betreft het meer verhalende
genre. Na 1500 worden Latijnse uitgaven van dit soort boeken zeldzaam; in
overvloedige mate verschijnen zij eigenlijk maar tot ca. 1490. Daarna nemen drukken
van bewerkingen in de volkstaal geleidelijk toe.
De stof van volksboeken en prozaromans is overwegend internationaal gemeengoed.
In de omringende landen waren de volksboeken in de volkstalen al eerder tot
ontwikkeling gekomen: in Frankrijk en Duitsland reeds in de dertiende eeuw; voor
wat Frankrijk betreft, valt de bloeiperiode in het midden en de tweede helft van de
vijftiende eeuw, in Duitsland iets later. Na de uitvinding van de boekdrukkunst zien
talrijke uitgaven in druk het licht. De oudste Franse uitgave zou van 1472 dateren:
Pierre de Provence, verschenen te Lyon. - Het karakter van de typisch-Duitse
prozaromans is aanzienlijk anders dan dat van de Franse; stond in deze laatste de
adel in het middelpunt der belangstelling, in de Duitse zijn het andere standen
(kooplieden, zwervers, geestelijken); naar de stof zijn de Duitse prozaromans
oorspronkelijker dan de ridderverhalen die een lange middeleeuwse traditie achter
zich hebben. Onder de Duitse zijn dan weer vooral de Nederduitse en Nederrijnse
van belang: zij vormen een aparte groep en werden in verschillende Nederlandse
prozaromans nagevolgd. - Met
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betrekking tot Engeland ligt de situatie geheel anders: het is niet zozeer onze literatuur
die ontleent aan de Engelse, maar veeleer de onze die de Engelse beïnvloedt.
Merkwaardig genoeg zijn het vooral de door ons aan Duitse bronnen ontleende
volksboeken die in het Engels vertaald werden ten dele door (in opdracht van?)
Nederlandse, met name Antwerpse drukkers1.
Het oudste van de achterhaalbare volksboeken in het Nederlands is Jan van
Mandeville. Van 1477 dateert de uitgave van het volksboek over koning Alexander
dat werd uitgegeven in Gouda; van hetzelfde jaar dateert Dat Kaetspel ghemoraliseert
dat te Leuven verscheen (het werd in 1431 te Brugge door Jan van den Berghe
geschreven). In 1479 zagen te Gouda de Historien van Troyen het licht. Geen van
deze boeken mag in de engere zin van het woord een prozaroman genoemd worden.
Wel is dit het geval met het eveneens in 1479 te Gouda verschenen VII Wijzen van
Rome en de proza-Reynaert. Onder de daarnà verschenen prozaromans vallen om
uiteenlopende redenen op Parys ende Vienna (1487, Antwerpen), De Vier
Heemskinderen (ca. 1490, Gouda), Meluzine (1491, Antwerpen), Appollonius van
Thyro (1493, Delft) en Griseldis (ca. 1500, Deventer, mogelijk al een uitgaaf in 1495
te Delft).
De prozaromans werden aanvankelijk - d.w.z. tot 1501 - geheel in proza geschreven.
Een deel van de romans die tussen 1500 en 1540 verschenen, bevatte echter naast
het proza rederijkersverzen. De eerste prozaroman met verzen tussen het proza is
Buevijn van Austoen, die in 1504 voor de eerste keer te Antwerpen verscheen.
Zeer opvallend is dan weer het tijdvak tussen 1516 en 1525 waarin, als ware het
seriewerk, een vrij groot aantal van dit soort prozaboeken met refreinen, liederen en
samenspraken het licht zag, vooral bij de Antwerpse uitgevers W. Vorsterman en
Jan van Doesborch. De meest merkwaardige dienen kortelijks vermeld. Allereerst
Joncker Jan wt den Vergiere (het werk moet ca. 1516 zijn uitgegeven, maar van deze
uitgave bleef niets bewaard; de enig bekende druk is van ca. 1590). Een van de beste
prozaromans, naast dat over De Vier Heemskinderen, is Margarieta van Lymborch
(1560)2. Peeter van Provencen (ca. 1517), Floris

1
2

Zie over de prozaromans in andere talen Debaene, Ned. Volksb., 287-295.
Vgl. Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516), uitg. Fr. J. Schellart, Amsterdam,
1952; hierbij J. van Mierlo, Losse aantekeningen bij de uitgave van M.v.L. door dr. Fr. J.
Schellart, VMA, 1953, 95-121, alwaar ook over de conjunctie met Mariken van Nieumeghen.
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ende Blanceflour (ca. 1517, naar het dichtwerk van Diederic van Assenede), Frederick
van Jenuen (mogelijk ca. 1518) met het thema van de huwelijkstrouw van de vrouw,
naar de stof verwant met Alexander van Metz (mogelijk reeds ca. 1518), de Strijt van
Roncevale (ca. 1520 of ouder) en de Borchgravinne van Vergi (mogelijk reeds ca.
1524) vormen de voornaamste uitgaven, waarin overwegend oude ridderromans tot
prozaboeken werden omgewerkt. - Naast deze geschriften van doorgaans ernstige,
romantische, vaak ‘aandoenlijke’ aard, staan de groteske, boertige, humoristische.
Van ca. 1519 dateert de oudst bekende, naar een Nederduitse tekst bewerkte druk
van Thijl Ulenspieghel, dat overigens geheel in proza is; ten onrechte beschouwt
men dit verhaal soms als een typische weerspiegeling van de Nederlandse volksgeest.
Een merkwaardig verhaal is dat van Broeder Russche (ca. 1520): een als broeder
vermomde duivel misleidt monniken en burgers; tenslotte blijkt zelfs een Engelse
koningsdochter door hem bezeten. Naar de stof hiermee verwant is De Pastoor te
Kalenberghe, dat verschenen moet zijn tussen 1500 en 1520. Minder prozaroman,
wel volksboek is Vanden X Esels (ca. 1522); tien rijkelijk plastische schetsen met
betrekking tot misdragingen van mannen ten aanzien van vrouwen, - een en ander
beschreven met uitermate stichtelijke bedoelingen. Virgilius (ca. 1525, maar
waarschijnlijk bestond reeds een oudere druk) bewijst, hoezeer ook in deze tijd de
oude middeleeuwse volksopvattingen over de tovenaar Virgilius die van de duivel
de zwarte kunst geleerd heeft, voortleefden. Tot deze literatuur kan ook gerekend
worden Die Evangelien vanden Spinrocke (ca. 1520?), een aantal komische
vertellingen om de babbelzucht der vrouwen, hun bijgelovigheid en gebreken aan
de kaak te stellen (waarschijnlijk naar het Frans bewerkt)1.
Na 1525 trad te Antwerpen een onderbreking op. Later verschenen nog wel enkele
romans, maar vooral toch wel herdrukken.
Het zevental prozaromans, waarvan wij met zekerheid weten dat het voor 1500 het
licht zag - Seven Wijzen van Rome, Reynaert, Parys ende Vienna, De vier
Heemskinderen, Meluzine, Appollonius van Thyro, Griseldis - heeft de weg bereid
voor de bloei van het genre in de eerste decennia van de zestiende eeuw. Aanvankelijk
lopen zij wat verloren tussen de vele andere, anders geaarde volksboeken. Misschien
moet de lang-

1

Moderne uitgaven van al deze werken, voorzover tot 1951 verschenen, vermeldt Debaene,
Ned. Volksboeken, telkens bij de behandeling van het werk. Voor Ulenspieghel zie Ulenspegel,
kritische Textausgabe von W. Krogmann, Neumünster, [1952].
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zame ontwikkeling van dit genre worden toegeschreven aan het feit dat aanvankelijk
het grootste deel der uitgaven in Noord-Nederland verscheen (Gouda, Delft,
Deventer). Als Gerard Leeu echter in 1484 uit Gouda naar Antwerpen verhuist, wordt
Antwerpen het middelpunt, en breekt de periode van bloei aan die van 1500 tot 1525,
en in zekere zin tot 1540 loopt.
Voor wat de herkomst van hun stof betreft valt op, dat zij niet overwegend naar
Franse prozaromans bewerkt werden, maar naar oudere Nederlandse gedichten, al
is de keus uit deze gedichten vrij heterogeen. De voorkeur ging kennelijk uit naar de
jongere gedichten uit de periode van de zg. nabloei der ridderromans, waartoe het
karakter van avonturen- en liefdesverhalen dat deze romans kenmerkt, stellig heeft
bijgedragen. De bewerkers van de prozaromans hebben op hun beurt de oude verhalen
nadrukkelijk het stempel van liefdesromans opgedrukt. Ditzelfde geldt voor de
vertalingen, die doorgaans vervaardigd werden naar gedrukte uitgaven en niet naar
handschriften (al waren deze uitgaven vaak uitgaven van dichtwerken).
De bewerkers van de prozaromans hebben de stof die zij vonden, tendele op zeer
zelfstandige wijze omgevormd: men liet weg, men voegde toe, al naar eigen voorkeur.
Deze bewerkingen zijn over het algemeen beknopter dan de oorspronkelijke werken,
bestemd als zij waren, niet langer voor een ridderlijk auditorium, maar voor de
gegoede burgerij der steden die voor de details van het ridderlijk leven minder
belangstelling koesterde dan voor de grote lijn van het avontuurlijk gebeuren en voor
het aandoenlijke, om niet te zeggen sentimentele, dat in vele geschiedenissen schering
en inslag was. De hoge strakke geest van de adellijke levensvoering heeft plaats
gemaakt voor een meer algemeen-menselijk levensgevoel. Zeer duidelijk wordt meer
dan eens het standsgevoel afgewezen als een belemmering in liefdesaangelegenheden;
al te vaak dringt de burgerlijke sfeer binnen in het ridderlijke verhaal, en krijgt het
werk een didactische of moralistische strekking die het aanvankelijk niet bezat.
Geen slaafse vertaling dus, maar een min of meer zelfstandige bewerking.
Weliswaar in een stijl die doorgaans vrij elementair blijft, niet meer dan de feiten in
hun opeenvolging verhaalt, zonder literaire versiering. Dit althans voor wat het
prozaverhaal-zelf betrof1. Het opmerkelijke van de meeste dezer romans is echter de
lyriek, althans

1

Over de taal- en stijlvormen Debaene, Ned. Volksboeken, 334-340.
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‘dichtkunst’, die aan het proza werd toegevoegd. Men kon zich hierbij inspireren op
een paar didactisch-moraliserende vertalingen van Pierre Michault, met name Vanden
drie blinde Danssen (1482) en Doctrinael des Tijts (1486), die reeksen verzen tussen
de prozatekst bevatten. Heel wat rederijkersverzen ook kwamen voor in de Hystorie
vander Destrucyen van Troyen (ca. 1500), dat in korte tijd drie maal herdrukt werd.
Ook dit werk zou in zekere zin reeds tot de prozaromans gerekend kunnen worden
(meer dan tot de historische geschriften), omdat het in hoofdzaak handelt over de
liefde tussen Troylus en Bryseda. - Op hún voorbeeld kunnen de schrijvers van de
eigenlijke prozaromans zich hebben geïnspireerd. Althans de eersten ervan, zoals
die van Buevijn van Austoen. Het is kennelijk de bedoeling van de auteurs geweest
het proza op te sieren met de modevorm der rederijkersverzen, die als literaire
schepping toentertijd in geur van heiligheid stond. Moeilijk kan echter ontkend
worden dat het sierloze proza zijn aantrekkelijkheid behouden heeft boven de vaak
gekunstelde, artificiële refreinen1.
Identiek is, bij de meeste romantische volksboeken, de grondgedachte en strekking:
overwegend fictieve liefdes- (of avonturen-) romans met didactische inslag:
verheerlijking van de vrouw, van de liefde, van de trouw, aansporing om op zijn
hoede te zijn tegen de listen van de duivel. - Ook bij de niet-romantische groep zou
men van een in veel opzichten gelijke strekking kunnen spreken: werken als
Ulenspieghel, De Pastoor te Kalenberghe en Broeder Russche geven het dorpsleven
en zijn vaak triviale aspecten met onverholen duidelijkheid. Zij zijn doorgaans
overigens niet veel meer dan een bundeling grollen en grappen, vaak ten koste van
de geestelijkheid; de zeer dunne draad van het figureren van één hoofdpersoon houdt
alles bijeen2. - Tot de volksboeken kan ook gerekend worden een tweespraak tussen
de wijze koning Salomon ende Marcolphus (1501); daarin geeft de auteur een
ironische belichting van de verheven en diepzinnige wijsheid des konings door de
materialistische, platvloerse replieken of handelingen van de spottende nar Marcolf.
Deze ‘volks’wijsheid werd naar het Latijn bewerkt3.

1
2
3

Voor het verband tussen de rederijkersverzen in de prozaromans met bekende
refreinenverzamelingen zie Debaene, Ned. Volksboeken, 316.
Tal van andere aspecten behandelde Debaene, Ned. Volksboeken, 340-7.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 326; G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 399. Men kan zich
intussen afvragen, of Salomon ende Marcolphus niet eerder tot de volksboeken te rekenen
valt.
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Een opvallend verschijnsel is de identiteit naar bouw en strekking met name van een
aantal prozaromans1 dat verschenen is tussen 1516 en 15251.
Joncker Jan wt den Vergiere en Margarieta van Lymborch, die beide teruggaan
op een middelnederlands gedicht, meende Debaene al aan één auteur te kunnen
toeschrijven2.
Opvallende punten van overeenkomst meent Debaene ook te zien tussen het vijftal
Alexander van Metz, Frederick van Jenuen, De Pastoor te Kalenberghe, Broeder
Russche en Ulenspieghel. Alle vijf zijn ze bewerkt naar het Duits; hun inhoud
demonstreert zich als nauwer gebonden aan de eind-middeleeuwse maatschappij dan
die van de andere prozaverhalen: zij behandelen het leven van de middenstand en
de lagere volksklassen. Frederick van Jenuen en Alexander van Metz hebben beide
het thema van de trouwe echtgenote. Russche, Metz en Jenuen zijn ook meer
persoonlijk bewerkt en worden gekenmerkt door de ruime plaats die de verzen
innemen. Er bestaan bovendien onderlinge tekstuele verwantschappen. Debaene had
zich reeds afgevraagd of deze vijf, of althans het drietal Russche, Metz en Jenuen,
van één auteur afkomstig waren.3 Hij noemde in dit verband de naam van Anna Bijns,
die met iets meer waarschijnlijkheid voor Floris ende Blanceflour genoemd werd4.
En indien zij Vanden X Esels geschreven heeft, dan ook het daarmee gelieerde
Borchgravinne van Vergi?5 Schellart wees op zijn beurt op de samenhang tussen
Margarieta van Lymborch en Mariken van Nieumeghen6.
De these in deze richting werd door Van Mierlo overgenomen en uitgewerkt. Hij
verbindt, om telkens uiteenlopende motieven, Mariken van Nieumeghen met
Margarieta van Lymborch en dus ook met Joncker Jan wt den Vergiere, Mariken
van Nieumeghen met Alexander van Metz en dus ook met Frederick van Jenuen en
Broeder Russche, Margarieta van Lymborch met de Borchgravinne van Vergi, deze
laatste met de X Esels. Van Floris ende Blanceflour nam hij met meer zekerheid dan
Debaene

1

1

2
3
4
5
6

Het is duidelijk dat we hiermee ‘1517’ overschrijden: de volksboeken zijn echter nog zo
typisch aan de aan 1517 voorafgaande periode gebonden dat de behandeling ervan hier
misschien niet misplaatst is.
Het is duidelijk dat we hiermee ‘1517’ overschrijden: de volksboeken zijn echter nog zo
typisch aan de aan 1517 voorafgaande periode gebonden dat de behandeling ervan hier
misschien niet misplaatst is.
Debaene, Ned. Volksboeken, 94-5 en 310.
Debaene, Ned. Volksboeken, 310-2 en 317.
Debaene, Ned. Volksboeken, 51-3.
Debaene, Ned. Volksboeken, 38-41 en 317.
Fr. J. Schellart, Het Volksboek van Margarieta van Lymborch, Amsterdam, 1952, p. XXXVII
en XLI.
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aan dat het door Anna Bijns geschreven werd. Van al deze werken meende Van
Mierlo dus te kunnen stellen dat zij aan Anna Bijns moeten worden toegeschreven1,
- een opinie die door anderen vooralsnog als onvoldoende bewezen, resp. allesbehalve
overtuigend wordt beschouwd2.
Reeds tijdens hun bloeitijd roepen deze romans duidelijk negatieve reacties op3,
zowel ten aanzien van hun al te fantastische inhoud als uit morele overwegingen.
Maar toch pas na 1540 vermindert, om uiteenlopende redenen overigens4, de
belangstelling der uitgevers. De prozaromans die tussen 1550 en 1600 het licht zagen,
zijn praktisch vertalingen; zij werden geheel in proza geschreven. Ook na 1600
verschenen nog nieuwe (Genoveva, De Wandelende Jood), maar de ‘literaire’
belangstelling gaat dan toch wel vooral in andere richtingen; de volksboeken worden
lectuur voor de lagere standen en behouden daarnaast betekenis als schoolboeken5.

Ander wereldlijk proza
Andere vormen van prozaliteratuur, die in het vorige tijdvak burgerrecht verworven
hadden, zijn in deze periode met nieuwe uitgaven vertegenwoordigd.
Fabels bleven ook in deze tijd graag gelezen lectuur. In 1481 verschenen te Gouda
de Twispraec der Creaturen (de vertaling van de Dialogus creaturarum), fabels,
door een of meer exempelen gevolgd, en Cirilius Parabelen (het Speculum sapientiae),
waarin dieren en planten wijze lessen ten beste geven6. Reisverhalen werden
regelmatig herdrukt en nieuwe worden geschreven, reisbeschrijvingen, die vroegere
reisverhalen navolgen of er zich op inspireren. Joos van Ghisteles Kapelaan Ambrosius
Zeebolt is een merkwaardig verhaal over zijn reis naar Jeruzalem en het Oosten; Van
Ghistele stierf in 1515; het verhaal, dat sterk de aandacht trok, werd echter pas in
1557 gedrukt.

1

2
3
4
5
6

Samenvattend in J. van Mierlo, Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar jeugd te Antwerpen,
VMA, mei-juni 1955, 329-372; in deze studie noemt Van Mierlo ook zijn iets oudere studies
over deze onderwerpen; zie ald. p. 329-331.
Vgl. b.v. A. van Elslander, Revue Belge de Philologie et d'Histoire, XXXIII (1955), 386-392,
in een bespreking van de studies van Van Mierlo uit 1950 en 1951.
Debaene, Ned. Volksboeken, 312-3.
Debaene, Ned. Volksboeken, 319, 321.
Voor de prozaromans na 1540 vgl. Debaene, Ned. Volksboeken, 319-326.
Uitg. C.M. Lely, 1930.
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De geschiedschrijving, die vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw weinig
belangstelling genoten had, leefde tegen eind vijftiende eeuw weer op, maar bracht
voor de letterkunde weinig van betekenis. De Gesta Romanorum zagen, in 1481, te
Gouda het licht als Die Gesten of Geschiedenissen van Romen. Van 1497 dateert het
geschiedboek Die Alder-excellentste Cronyke van Brabant. In het begin van de
zestiende eeuw (1508 te Antwerpen) verscheen het verhaal van een reis naar Pape
Jans Landen. Uit deze tijd dateren Die Historie van Coninc Alexander, Die Hystorie
vander Destrucyen van Troyen (ca. 1500, en kort daarop niet minder dan driemaal
herdrukt), idem van Jerusalem1, de Miraculeuse Historie van den Ridder metter
Swane, en dergelijke; in al dit werk, ook waar het echt historisch bedoeld is, sloop
nogal wat fantasie binnen: ‘in de 15e en 16e eeuw was de verwarring nog grooter
dan vroeger en nam men de meest ongelooflijke, maar nu niet meer zoo mooi
gefantaseerde en verbeelde dingen als waarheid aan’2.
In de categorie van het beschouwende proza is het wetenschappelijke van zeer
weinig betekenis, terwijl van het zedenkundige proza enkele werken nader vermelding
verdienen. Belangrijk voor de kennis van tijd en zeden is het hekelschrift Doctrinael
des Tijts, een vertaling van het in 1466 geschreven Doctrinal du temps présent van
de Bourgondische hofrederijker, de secretaris van Karel de Stoute, Pierre Michault;
de Nederlandse bewerking kwam in 1486 uit te Haarlem3. - In 1500 al, zes jaar na
het verschijnen, verscheen onder de titel Der Zotten ende der Narren Scip, de
bewerking van Sebastiaan Brants Narrenschiff, dat is het schip waarop de dwazen,
zotten en zondaars naar Narragonië varen; het werk bedoelt wel een ernstige hekeling
van de ondeugden, misbruiken en zonden in het maatschappelijk en huiselijk leven
en een bespotting van de dwaasheden van de mensen.

1

2
3

Zie J. van Mierlo, Een verloren mnl. prozaroman uit de 1e helft der 13e eeuw, VMA, 1952,
313-335, van de overdruk p. 19 vlg. De Destructie van Jerusalem is overigens niet veel meer
dan een bewerking in proza van Jacob van Maerlants Wrake van Jherusalem; zie hiervoor
J. de Baets, Wetensch. Tijdingen, jan, 1959, 9-14.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 315.
Over Michault en het Doctrinael des Tijts, W.J. Schuyt, Doctrinael des Tijts, Wageningen,
1946.
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Tweede tijdvak (1517-1567)
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Inleiding
In deze periode drukken met name twee verschijnselen hun stempel op de literaire
ontwikkelingsgang: allereerst het optreden van een buiten de katholieke kerk als
organisatie zich manifesterende Hervorming, vervolgens het humanisme, dat met
zich meebrengt de overgang van rederijkerij naar renaissance.
Het eerste, de Hervorming, bepaalt hier de aanvang van dit tijdvak, een periode1
die ingeleid wordt door de openlijke breuk van Luther met de katholieke kerk, en
besloten met de beeldenstorm2.
Het humanistisch denken heeft, zonder dat dit als zodanig bedoeld werd, ertoe
bijgedragen het vertrouwen in de ‘orthodoxie’ te ondermijnen (en onder ‘orthodoxie’
te verstaan dan: de katholieke kerk als organisatie, èn de leer van die kerk zoals die
in de loop der eeuwen in een min of meer onbeweeglijk schema niet alleen van te
geloven waarheden maar ook van godsdienstige en zedelijke praktijken was
vastgelegd).

1
H.A. Enno van Gelder heeft in zijn onderzoekingen3 nog eens de enorme complexiteit
van de geestelijke evolutie in de zestiende eeuw in het licht gesteld. Hij noemt het
‘dwaasheid’4 deze eeuw te karakteriseren als een periode, waarin twee leerstelsels hervormd of katholiek - elkaar bestrijden, en waarbij nu de een hier, dan de ander
daar overwinnaar zou zijn. Zó rechtlijnig is het niet. Binnen het kader van de
katholieke middeleeuwse gemeenschap ontwikkelt zich eind vijf-

1
2

3

4

L.J. Rogier, Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en
zeventiende eeuw3, Amsterdam, 1964, vijf delen (in deel V bibliografisch overzicht).
Over de beeldenstorm, of liever: het beeldstormen van 1566 tot ± 1580, zie de openbare les
van O.J. de Jong ter aanvaarding van het ambt van lector aan de universiteit te Groningen
op 24 nov. 1964. De Jong ziet géén landelijke organisatie van edelen of predikanten.
H.A. Enno van Gelder, Erasmus, schilders en rederijkers, Groningen, 1959; dez. The two
reformations in the 16th century. A study of the religious aspects and consequences of
Renaissance and Humanism, The Hague, 1964. Het herdenkingsjaar 1967 bracht een groot
aantal uitgaven met betrekking tot wat men 450 jaar reformatie zou kunnen noemen; opgave
daarvan in Lijst van nieuwe uitgaven, nr. 115, dec. 1967, Boekhandel Coebergh, Haarlem,
de nummers 3625-3741.
Van Gelder, Erasmus, 5.
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tiende eeuw, begin zestiende eeuw een nieuwe mentaliteit, negatief reactie tegen
elementen in de katholieke kerk, maar vóóral, positief, gevolg van de grote sociale
en geestelijke veranderingen van die tijd, met name onder invloed van het
humanistisch, ten dele op de vóorchristelijke auteurs steunend denken.
Het negatief aspect: de misbruiken in de katholieke kerk (als organisatie) waren
niet uit de lucht komen vallen: de veertiende eeuw kent al ongemeen felle aanklachten
tegen het verval van het zedelijk leven, feller dan Van Maerlant vol verontwaardiging
in de dertiende eeuw formuleerde. In de vijftiende, de Bourgondische, zullen de
stemmen van de aanklagers niet verstommen; eer het tegendeel is het geval. En
daartoe was alle reden. Niet dan met grote bezorgdheid konden verantwoordelijke
personen in het leven van kerk en maatschappij de toenemende ontaarding van het
levensgedrag van veel geestelijken en leken aanschouwen. Hervorming was inderdaad
onontkoombaar. Hervorming ook ten aanzien van nogal wat opvattingen, die in de
leer en de daarmee samenhangende praktijken waren binnengeslopen; tegenstand
vooral tegen de opvatting, dat men door het verrichten van goede werken alléén de
eeuwige zaligheid kon bereiken, waarbij dan onder goede werken verstaan werd: het
stichten van kloosters, het laten opdragen van heilige missen, het ondernemen van
bedevaarten en meer dergelijke met geld realiseerbare zaken. Aan zulke goede werken
waren vaak aflaten verbonden, waarmee kwijtschelding van tijdelijke straffen
verkregen werd. Maar al te vaak leidde de frivole opvatting der vijftiende-eeuwers
ertoe goede werken te verrichten en aflaten te verdienen zonder dat enig streven naar
christelijk leven daarmee samenging; men praktizeerde, integendeel, de goede werken
en aflaten graag om verder zich te vermaken in een zeer vrolijk leven. Heel de
middeleeuwen door klinkt verzet tegen misbruiken en wantoestanden, klinkt ook de
roep om ‘hervorming’. Zij die dit verzet formuleren en wijzen op opvattingen in leer
en vrome praktijken die niet de rechte geest van het evangelie verraden, hebben géén
stellingname tegen ‘het’ katholicisme beoogd; zij hebben binnen de kerk
vervalverschijnselen aangewezen, misbruiken gesignaleerd, vooral accenten anders
gelegd; dit alles met de bedoeling de kerk (als organisatie) te zuiveren en (voor wat
de ‘leer’ betreft) tot revisie te komen. Een revisie die dan veel van wat eeuwenlang
als ‘waarheid’ was geleerd, aantast. Als Wessel Gansfort twijfel uitspreekt aan de
waarde van de sacramenten, aan de leer van de transsubstantiatie, het vagevuur en
aan die van de volstrekte verdor-
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venheid van de wil1 betekent dit niet een afval van ‘het’ christendom, wèl een
opmerkelijk verleggen van het accent ván wat hij ziet als insluipsels nàar de rechte
evangelische leer; dit verleggen tast wel een traditie van eeuwen aan en in veler
opvatting ook ‘het’ geloof. De kentering manifesteert zich in de nadruk die de
Broeders des gemenen levens leggen op de navolging van Christus, op de beleving
van het evangelie, in plaats van op de zorgvuldige observatie van kerkelijke plichten
en gebruiken. En binnen de cirkel van deze plichten en gebruiken vielen dan het
ontvangen van sacramenten en het bijwonen van kerkelijke plechtigheden, viel de
aandacht op de rol en de betekenis van de priester, wiens gezag in deze eeuw
aanzienlijk wordt aangetast. De functie wordt wankel en met de functie de betekenis
die men hecht aan de verrichtingen van de functionaris.
Schematisch formulerend zou men kunnen stellen, dat de aandacht (het accent)
steeds meer gaat vallen op Christus en het evangelie, steeds minder op wat in de loop
der eeuwen aan ceremonies en sacramenten in de kerkpraktijk gegroeid was. Christus
en het evangelie als normen voor een volwaardig menselijk leven op aarde. Een der
voornaamste tendenzen van de renaissance maakt zich hier bemerkbaar: de aandacht
wordt minder gericht op het bovennatuurlijke, wonderbaarlijke, extatische, steeds
nadrukkelijker wendt men zich tot het aardse, menselijke (ook met betrekking tot
Christus en al wat zich om diens geboorte, lijden en kruisiging afspeelt). Dit aardse
acht men niet langer waardeloos en nietswaardig in vergelijking met het hemelse,
maar men waardeert het als positieve waarde, voorlopig nog duidelijk als waarde
waarin het hemelse is neergedaald en daardoor geadeld.
Binnen deze wending naar het aardse als positieve waarde krijgt dan de menselijke
persoonlijkheid een eigen nieuwe rol te spelen. Hij wordt steeds meer gezien als een
zelfstandige, positieve kracht, die door eigen wil en rede zijn leven leiden kan. Het
menselijk leven acht men niet zozeer een strijd met buiten de mens staande machten
(boze geesten), maar een persoonlijk-zedelijke strijd (eventueel tegen het kwade in
zich). En hierop heeft dan de lectuur ook van de voorchristelijke auteurs, met name
via het humanisme, een uitermate belangrijke invloed uitgeoefend.

1

M. van Rhijn, Wessel Gansfort, 1917, aangeh. Van Gelder, Erasmus, 7.
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2
Wanneer het humanisme opbloeit in de Nederlanden, is niet met precieze zekerheid
te zeggen: zoveel van wat opgroeide in de tuin der middeleeuwen, kan ons oog niet
meer waarnemen. Ongetwijfeld echter heeft men zich lang vóór Erasmus ook in deze
streken beziggehouden met de bestudering van klassiek Latijn om zijns zelfs wil èn
om de geestelijke inhoud die het geborgen hield. Wij moeten, om dit onderdeel niet
al te zeer te verbrokkelen, teruggaan in het verleden naar de tijd vóór de periode die
ons hier bezighoudt. Reeds in de veertiende eeuw namelijk bestond er contact tussen
Nederland en Italië's grootste humanist: een van Petrarca's intimi was de in zijn
brieven genoemde Socrates, achter welke naam een Ludovicus Sanctus uit Beringen
in de Limburgse Kempen schuilgaat; hij moet een musicus en muziekkenner van
formaat geweest zijn en, blijkens een uiterst realistische beschrijving van de pest te
Avignon, in zuidelijker landen vertoefd hebben. Scheen deze Socrates aanvankelijk
een alleenstaand geval1, bij nader toezien blijkt toch reeds in deze eeuw het bezoek
van Nederlanders ook aan Italië geenszins tot de sporadische verschijnselen behoord
te hebben; wat meer zegt: er zijn onder de reizigers daarheen persoonlijkheden
geweest die ontvankelijk bleken voor de nieuwe geest in het land van de zon en
aangestoken werden door de geestdrift voor de klassieke oudheid, zich uitend o.a.
in de lust handschriften te verzamelen. Rodolphus de Rivo, Van der Beke, uit Breda
(ca. 1350) bracht uit Rome kostbare handschriften mee, o.a. een Grieks Evangelie2.
Men herinnert zich, hoe Dirc Potter in Italië rondliep als een blinde in het rijk der
kleuren; in de vijftiende eeuw neemt het aantal ziende reizigers zienderogen toe,
allereerst onder de schilders die van Italië niet slechts de nieuwe stijl leren, maar ook
in het land van de renaissance bewondering oogsten en worden nagevolgd (zoals het
geval was met het werk der gebroeders Van Eyck en dat van Joost van Gent)3,
vervolgens onder geleerden en pedagogen die hun kaarsje wensen te gaan opsteken
voor hun heilige.
Twee centra van cultureel-wetenschappelijke activiteit in de Nederlanden hebben
in de vijftiende eeuw het humanisme tot hoger bloei

1
2
3

Vgl. Voigt, Wiederbelebung des Class. Altertums II, 265; G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 501
en C. Ypes, Petrarca in de Ned. Letterkunde, Amsterdam, 1934.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 400.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. II, 501.
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gebracht; in het zuiden de in 1425 opgerichte universiteit van Leuven, die later, ten
tijde van Erasmus vooral, een grote rol zal spelen in de strijd om het humanisme1;
in het noorden vooral de Latijnse scholen, die uit de werkzaamheid van de Broeders
des Gemenen Levens en der Windesheimers waren voortgekomen. Het gericht-zijn
van Geert Groote op het concrete, het handtastelijke, het werkelijke beschouwt men
wel als een zich stellen tegen de geest der middeleeuwen, die immers uitzag naar het
ideële en algemene, als een overhellen naar het nominalisme, als een aankondiging
van de renaissance-ideeën, die door zijn nakomelingen gehuldigd zullen worden2. Inderdaad roept Geert Groote met zijn moderne devotie een eigen Nederlands
humanisme in het leven; zelf raadpleegt hij voortdurend klassieke auteurs om zijn
betogen te staven; een ernstige bestudering in de Latijnse scholen van Broeders en
Windesheimers, met name van Vergilius en Seneca, is het gevolg van deze
belangstelling. Geleidelijk verplaatst zich daarbij het accent: las men aanvankelijk,
op echt-middeleeuwse manier, de klassieken om daarin steun te vinden voor eigen
(katholieke) wereld- en levensbeschouwing, geleidelijk komt men ertoe in de
levensconceptie der Ouden een vóórbeeldige waarde, een ideaal te zien; een nieuw
besef van de waardigheid der menselijke persoonlijkheid dringt door de bestudering
van de klassieke geschriften hoofden en harten der lezende Nederlanders binnen3.
Een figuur als Dionysius de Kartuizer (1402-1471) uit Rijkel bij Sint-Truiden
toont in zijn omvangrijk werk nog de zuivere middeleeuwse mentaliteit: al het
weetbare wil hij dienstbaar maken aan de strikt katholieke vroomheid. Zijn iets
jongere tijdgenoten Wessel Gansfort (1420-1489) en Rudolphus Agricola (1442-1485),
twee der meest beroemde leerlingen uit deze scholen uit Groningen, leven reeds
geheel in de nieuwe geesteswereld, zozeer zelfs dat men4 Gansfort tot voorloper der
hervorming heeft geproclameerd5. Merkwaardig zijn

1
2
3
4
5

Over Humanisme ... in de zuidelijke Nederlanden, E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 80-94;
op blz. 93-94 uitvoerige bibliografie.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 147; vgl. hier p. 200 vlg. en 270.
P.N.M. Bot, Humanisme en Onderwijs in Nederland, Utrecht, 1955.
Zie M. van Rhijn, Wessel Gansfort, 1917.
Ten onrechte, - meent R. Post, W.G. in het licht van zijn tijd, De Beiaard, jg. 5 (1920-1921);
zie ook E.W. Miller en J.W. Scudder, Wessel Gansfort, Life and Writing, 2 dl., New York,
1917. Kortgeleden heeft men teruggevonden de Dietse bewerking van Wessel Gansforts De
oratione Dominica, de eerste en tot nu toe enig bekende Gansfortvertaling in het Nederlands,
bovendien de enige die er van dit werk be staat. In de uitgave van A.J. Persijn is op de linkse
bladzijde de Latijnse tekst van het handschrift afgedrukt, op de rechtse de Dietse bewerking.
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deze beide figuren om hetgeen zij nastreven: Gansfort trachtte een verbinding tot
stand te brengen van de godsdienstige opvattingen der Nederlandse moderne devotie
met de wetenschappelijke van het Italiaanse humanisme; Agricola kon men
kenschetsen als de eerste Nederlandse homo universalis; het nieuwe begrip van de
menselijke waardigheid bracht hem tot een ernstige bestudering van het werk van
Petrarca, die hij huldigde ‘als hersteller van de eenheid van schone vorm en zuivere
inhoud’1. Van zuiver inzicht getuigt ook Agricola's pleit voor de moedertaal, wier
goed recht hij, met behoud van zijn hoge waardering voor de klassieke talen, ten
volle erkent. - Zodra de boekdrukkunst tot ontwikkeling kwam, maakte het humanisme
zich meester van dit nieuwe wapen in de strijd, en de IJselstreek bleef daarbij niet
achter: eind vijftiende eeuw drukt men te Deventer Plautus, Cicero, Cato, Vergilius,
Aesopus en Seneca2.
Het steeds toenemend contact met Italië versterkt uiteraard de humanistische geest.
Gansfort en Agricola bezochten het land; een Dominicus van Vlaanderen, dominicaan,
wordt ca. 1470 vermeld als een der schitterendste wijsgeren aan de universiteit van
Bologna tussen de vele andere Nederlanders; het licht van Leuven, Adriaan Floriszoon
Boeyens, de leermeester van Erasmus, hijzelf leerling van de Broeders des Gemenen
Levens, wordt paus van Rome, en zo zijn er tal van aanwijzingen in deze zelfde
richting.
Onder deze invloeden ontwikkelt zich bij ons het humanisme verder: rond 1500
blijkt een Petrus Montanus (ca. 1467-1507) niet alleen de Latijnse literatuur goed te
kennen en, sterker dan de ethisch georiënteerde Erasmus, haar om haar
schoonheidskwaliteiten te waarderen, maar ook met grote belangstelling te hebben
kennisgenomen van de geschriften der Italiaanse humanisten over kunst en
wijsbegeerte. Bij de Elckerlijc kwam al ter sprake de Kartuizer Petrus Dorlandus
van Diest (1454-1507), auteur van tal van humanistische ascetische ge-

1

2

De vroegste vertaling van Petrarca's Griseldis (Petrarca bewerkte naar Boccaccio) dateert
uit de eerste helft van de vijftiende eeuw. Zie Twee uit het latijn van pseudo-Petrarca en
Petrarca vertaalde middelnederlandse novellen, uitg. R. Pennink, Zwolle, 1965, 17. Maar
al eerder was Petrarca hier bekend; zie F.N.M. Diekstra, Petrarch's earliest literary influence
in England, in: Handelingen van het dertigste Ned. Filologencongres (1968), Groningen,
1968, 102-3.
B. de Ligt, Erasmus, begrepen uit de geest der Renaissance, Arnhem, 1936; zie ook J.W.
Mulder S.J., Studiën, juli 1936.
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schriften; hij zou voor onze letterkunde natuurlijk van het meest onmiddellijk belang
zijn, als hij de schrijver is van Elckerlijc1.
De bekroning van de vooral sinds 1478 - het jaar waarin, naast de gewone leergang
in de Rhetorica, een nieuw college in het Latijn onder de naam Poetica werd ingericht
- te Leuven levende traditie van humanistische beoefening der klassieke studiën2,
was de stichting, mede door toedoen van Erasmus en Jeroen Busleyden, van het aan
de academie verbonden Collegium Trilingue Buslidianum (1517), dat de Franse
koning inspireerde tot de oprichting van het Collège de France. Aan dit Collegium
werden door grote humanisten de beide klassieke talen en het Hebreeuws gedoceerd.
Busleyden-zelf kende Italië, en vormde, geleerd mecenas als hij was, te Mechelen
het middelpunt van een humanistisch gezelschapsleven. - Tot de professoren te
Leuven heeft o.a. behoord de Nijmegenaar Gerardus Geldenhauer, bevriend, evenals
Busleyden, met Thomas More, en typisch voorbeeld van de humanist-hoveling:
gaarne vertoefde hij aan het hof van de humanistisch-gezinde bisschop Philips van
Bourgondië. Om zijn Satyrae en andere gedichten werd hij - als eens Petrarca te
Rome - in het openbaar te Tienen als dichter gekroond3. In de jaren tussen de
oprichting van het nieuwe college in 1478 en de stichting van het Collegium Trilingue
Buslidianum in 1517 neemt de beoefening van de klassieke studies, mede onder
invloed van de boekdrukkunst, in steeds sterker mate toe om een Europees hoogtepunt
te bereiken in de figuur van Erasmus.
Naast Leuven gold al spoedig Antwerpen als, zij het meer receptief, centrum van
humanistische cultuur, met name toen het als drukkers-centrum der Nederlanden de
uitgaven van klassieken en humanisten het licht deed zien4.

3
De man in wie zich de nieuwe geest op uitzonderlijk duidelijke wijze manifesteerde,
is DESIDERIUS ERASMUS geweest. Hij was niet zozeer initiator; veeleer kristalliseerden
in zijn schitterend vernuft talloze ten-
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4

Vgl. J. van Mierlo, Petrus Diesthemius, VMA, maart 1952; vgl. hier p. 397.
E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 80 vlg.
Over Geldenhauer, J.L. Prinsen J. Lzn., Gerardus Geldenhauer Noviomagus, Den Haag,
1893.
E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 82.
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denzen van zijn tijd, en gaf hij deze tendenzen nieuwe impulsen door ze te
radicalizeren. Humanist, gaf hij een geheel nieuwe opvatting van de christelijke leer,
vooral gebaseerd op zijn door redelijkheid gefundeerde kritiek op de traditionele
opvattingen1. Zowel de grootheid als de beperktheid van het humanisme komen in
Erasmus' persoonlijkheid en in zijn werk tot uitdrukking. Hij schreef niet in het
Nederlands; toch dient ook in een geschiedenis van onze letterkunde op hem het
volle licht te vallen: diep en langdurig heeft hij de geest van ons volk en zijn
letterkunde beïnvloed: hij staat aan de ingang van de nieuwe tijd, die op zijn
hoogtepunt in de zeventiende eeuw nog onmiskenbaar mede zijn stempel zal dragen
en bij monde van de dan levende groten - een Hugo de Groot, een Vondel - zich aan
zijn geest nadrukkelijk schatplichtig zal bekennen2.
Geboren te Rotterdam, waarschijnlijk in 14673, is Erasmus opgevoed op de school
van de Broeders des Gemenen Levens te Deventer. Hier werd hij ingewijd in de
klassieken, die in deze scholen, binnen welker muren reeds zo vermaarde leerlingen
als Gansfort en Agricola hadden gewoond, de volle belangstelling genoten. Daarna
studeerde hij aan hun school te 's-Hertogenbosch.
Nadat hij in 1488 de kloostergelofte had afgelegd in het augustijnerklooster te
Gouda, werd hij in 1492 priester gewijd. In deze jaren reeds, uit hij zich als de
volmaakte humanist, vol belangstelling voor het dichten in het Latijn4 en de zuiverheid
van de Latijnse stijl. Zo groot was toen al zijn faam in dit opzicht, dat hem het aanbod
gedaan werd te fungeren als secretaris van de bisschop van Kamerijk. Gaarne
aanvaardde hij dit; hij verliet, hoogstwaarschijnlijk in 1493, het klooster en

1
2
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H.A. Enno van Gelder, Erasmus, 14-7.
Over Erasmus J. Huizinga, Erasmus, Haarlem, 1924; B. de Ligt, Erasmus, Arnhem, 1936
(vgl. J.W. Mulder S.J., Studiën, juli 1936); zowel bij Huizinga als bij De Ligt bibliografie;
daaraan toe te voegen G. Ritter, Die geschichtliche Bedeutung des deutschen Humanismus,
Hist. Zeitschrift, 127 Band, 393-453 (over deze studie Tijdschr. voor Geschiedenis, 1925,
289) en O. Noordenbos, In het voetspoor van Erasmus, Den Haag, 1941. Van katholieke
zijde werd en wordt over Erasmus zeer uiteenlopend geoordeeld; zie o.a. de bundel
Herdenkingen van B.H. Molkenboer O.P. en diens boek Erasmus, Amsterdam, 1936, alsook
J. de Jong, Het godsdienstig standpunt van Erasmus, in Ann. Kath. Wetensch. Ver. 1930,
171-201. Over De betekenis van Erasmus in en voor onze tijd, zie J. Lindeboom, De Gids,
dec. 1954, 427-36.
Dr. A.C.F. Koch, stadsarchivaris van Deventer, heeft in een voordracht voor het Historisch
Genootschap ‘De Maze’ te Rotterdam geconcludeerd, dat het geboortejaar van Erasmus
‘alleen maar 1467 kan zijn’. Vgl. Trouw, 29 okt. 1968.
C. Reedijk, The poems of Desiderius Erasmus, 1956.
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deszelfs ‘broederkens’ om er nooit meer terug te keren. Nadat hij korte tijd als
secretaris van genoemde bisschop had gefungeerd, ving een zwervend leven aan
door geheel Europa1. Toen hij stierf te Bazel2, had hij een leven achter de rug, gewijd
aan de bonae litterae, of, hoger ideaal nog, aan de gewijde letteren.
Zijn positief religieus ideaal zag Erasmus in het zich ‘geheel aan de vroomheid,
geheel aan Christus’ wijden3, met name door het bestuderen van de Heilige Schrift,
het openleggen van de zuivere bronnen van het christendom, het blootleggen van de
waarheid van het evangelie in al de eenvoudige begrijpelijkheid waarin hij het zag4.
Een der belangrijkste resultaten van Erasmus' activiteit in deze was zijn uitgave van
Het Nieuwe Testament (Novum Instrumentum, 1516).
Een hervorming van de kerk even noodzakelijk achtende als Luther, wenste hij
deze, in tegenstelling met de Duitse reformator, binnen de kerk door zuivering te
zien afhandelen. Nochtans is zijn betekenis voor het katholicisme meer negatief dan
positief, gevolg van zijn ‘gemis aan doctrine, aan stelligheid, aan geloofsvastheid’5,
waaruit - naar wij in de zeventiende eeuw zullen zien - een eigenaardige traditie zal
voortkomen, die, tóen al, een soort Christendom-boven-geloofsverdeeldheid gaat
huldigen. Mede aan zijn invloed is het ontstaan te danken van dat deel der eigenaardig
Nederlandse tradities dat gekenmerkt wordt door zin voor de oudheid, voor de
eenvoudige zuiverheid van het christelijk leven, voor Europa's eenheid, voor de
opvoeding van jeugd en volwassenen, voor vrede en wetenschap6.
De geestelijke inspiratie tot zijn idealen vond Erasmus o.a. in zijn studie van de
oerteksten van het christendom, die leidde tot uitgaven van kerkvaders, van klassieke
schrijvers, van zijn eigen brieven, tot

1
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Augustin Renaudet, Erasme et l'Italie, Genève, 1954, een belangrijk synthetisch werk over
Erasmus, wat hij leerde van de Italianen, wat hij hun leerde, en hoe dit in verband staat met
de geschiedenis van die tijd. - Over Erasme et l'Espagne het aldus betiteld werk van M.
Bataillon, Paris, 1937.
C. Reedijk, Das Lebensende des Erasmus, 1958.
Huizinga, 80.- Erasmus verwerpt formules en godsdienstige praktijken niet principieel; maar
wel miskent hij volgens Huizinga (a.w., 136) wat in de schijnbare zinledigheid van bepaalde
godsdienstpraktijken aan onuitgedrukte en ongeformuleerde vroomheid kan schuilen.
J. Huizinga, 212.
O. Noordenbos, In het voetspoor van Erasmus, 33.
O. Noordenbos, a.w., 9.
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nieuwe edities van het Nieuwe Testament en parafrazen op het Nieuwe Testament,
van de Adagia, commentaren op psalmen, nieuwe theologische, zedenkundige en
filologische traktaten.
Behalve met de bestudering van typisch christelijke teksten hield Erasmus zich,
als gezegd, zijn leven lang en vooral tijdens zijn verblijf in Italië, Bazel en Freiburg
bezig met de studie van de niet-christelijke klassieke teksten, met name van Plato,
Plutarchus, Pindarus, Plautus, Terentius, Seneca en Aristoteles. In een van zijn oudste
geschriften, de Antibarbari (ca. 1494) had hij betoogd, dat de klassieken niet strijdig
waren met de ware vroomheid, zoals barbaars onverstand wil doen geloven;
Augustinus en Hieronymus zijn, stelt hij, de sprekende bewijzen van een mogelijke
harmonie. Maar lang vóór dit leven, voor een groot deel gewijd aan de bestudering
van de geschriften der oudheid, ten einde was, meende Erasmus óok te moeten
waarschuwen tegen obsceniteit en zedeloosheid zoals die in geschriften van Italiaanse
humanisten voorkomt, tegen het gevaar ook ‘dat onder een dekmantel van herlevende
oude letterkunde het paganisme het hoofd tracht op te steken’1. Het heil der beschaving
bleef Erasmus zien in de klassieke studiën, maar deze gesteld in dienst van een zuiver
christendom.
Als katholiek humanist zich verdiepende in de geschriften der kerkelijke èn profane
oudheid, kwam hij tot samenvatting en samenvoeging van de vormende krachten die
in deze oudheid besloten lagen, om die opnieuw als vormende kracht te kunnen laten
inwerken op onze beschaving2. In de term christelijk humanisme is zijn streven
samenvattend geformuleerd: de bestudering der goede letteren uit de oudheid èn
christelijke Vaders had de mens te brengen tot de humanitas, de menselijke
volledigheid en waardigheid, tot een levensgedrag, dat de menselijke natuur waardig
is; uiteindelijk had het te leiden tot het menselijk einddoel: het christelijk leven.
Zijn christelijke humanitas had niet slechts het individu, maar ook de ganse cultuur
te doordesemen. Zelfopvoeding verwachtte hij van de studie dezer letteren, maar hij
wenste haar ook dienstbaar te maken aan de gemeenschap. Dit laatste doel verklaart
een deel van zijn grote publicistische werkzaamheid; uit dit opvoedkundige oogpunt
schreef hij zijn leerboeken voor het latijn, zijn Adagia, een verzameling van

1
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J. Huizinga, 233.
O. Noordenbos, In het voetspoor van Erasmus, 6-7. Ook voor het volgende dit werkje passim.
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enige duizenden spreuken uit klassieke auteurs, - ‘zeer belangrijk voor alle
wetenschappen; het heeft mij onberekenbaar veel moeite en slapeloze nachten gekost’,
verzekert de auteur1 - en zijn De copia verborum et rerum, Over de rijkdom aan
woorden en uitdrukkingen, een zeer nuttig werk voor aanstaande sprekers, naar zijn
mening; met dit oogmerk schreef hij zijn Enchiridion militis christiani, het handboek
van de christen-ridder2, waarin hij naar de opvatting van de dagen onmiddellijk na
1500 het christendom voorstelde als de ware adel en de christen als de ware ridder:
de christen dient een krijgsman te zijn in dienst van Christus.
Dat Erasmus in de tijd van het humanisme zozeer ingang kon vinden in de geesten,
wordt vooral verklaarbaar als men aandacht schenkt aan zijn perfectionisme en geloof
in de mens. Hij geloofde in de wezenlijke onbedorvenheid van de menselijke natuur;
voorzover zij van haar oorspronkelijke zuiverheid was afgedwaald, achtte hij deze
zuiverheid herstelbaar. Niet alleen de mens, ook de maatschappij is vervolmaakbaar;
maar Erasmus was dan ook een ‘volkomen onpolitische geest’3. Deze geest van
perfectionisme en educationalisme, van geloof in het goede der menselijke natuur,
van welwillendheid en verdraagzaamheid stempelt hem tot een typisch humanist,
wiens denkbeelden in de achttiende eeuw zullen zegevieren in Rousseau, Herder,
Pestalozzi en de Engelse en Amerikaanse denkers.
Ook in een ander, zij het uit het bovengenoemde voortvloeiend opzicht was
Erasmus althans voor het noorden van West-Europa een typisch vertegenwoordiger
van de moderne geest: in zijn zin namelijk voor het concrete, in zijn concretezza.
Enkele publikaties juist op dit terrein werden de monumenten van zijn: blijvende
roem. Allereerst de Moriae Encomium, de Lof der Zotheid (1509), die hij bedacht
toen hij over de bergpassen van de Alpen reed; daarnaast zijn Colloquia.
Hij ziet, in de Lof der Zotheid, de dwaasheid als de macht die heel de samenleving
beheerst, die tot lachwekkende situaties aanleiding geeft, en de mens in een belachelijk
daglicht stelt; maar niet minder erkent hij haar als een verzoenende kracht, als het
element dat leven en samenleven mogelijk maakt. De ‘dwaasheid’ verschaft de
noodzakelijke

1
2
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Overigens had hij de eerste collectie Adagia ‘haastig door een dag of wat lezen
bijeengebracht’, zoals hij zelf vertelde; vgl. J. Huizinga, a.w., 48.
Enchiridion kan ook ponjaard betekenen; J. Huizinga, a.w., 68, vertaalt dan ook als: ponjaard
van de christenstrijder; strijder, omdat miles bij Erasmus niet meer de betekenis had van
ridder die het in het Latijn der middeleeuwen bezat.
Huizinga, 209.
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gemakkelijkheid van leven, ook al doordat zij blind maakt voor wat het leven
ondragelijk maken zou. De ‘dwaasheid’ maakt toegeeflijk, welwillend, bereid tot
goedkeuren en bewonderen (van anderen èn zichzelf), bereid de dingen te aanvaarden
zoals ze zich voordoen. Verderfelijk daarentegen zijn de wetenschappen, die immers
de mens wegleiden van natuur en instinct: Erasmiaans preludium op Rousseau! Deze
stelling laat Stultitia óók gelden voor de theologische wetenschap... Gewaande
wijsheid blijkt alzo dwaasheid: dankbaar thema voor satirische behandeling. Maar
belangrijker dan deze satire op wat slechts wijsheid lijkt, is de psychologisch goed
gefundeerde lof van de heilzame dwaasheid: de waanzin, de razernij der liefde, de
hoogste zinneloosheid die in de hemelse zaligheid gelegen is.
In zijn Lof der Zotheid gaf Erasmus een der typische trekken van de renaissance
gestalte: haar humor, - al blijft waar dat hij zeer uiteenlopende verschijnselen
misschien al te gemakkelijk onder een en dezelfde naam vangt. Huizinga heeft de
Moriae Encomium onvergankelijk genoemd; Erasmus werd eerst waarlijk diepzinnig
als de humor zijn geest doorlichtte; en dat gebeurde in de Lof der Zotheid1.
In eenzelfde sector van zijn geest liggen de Colloquia. Hij werkte hieraan van
1497 tot 1533. Zij sluiten aan bij de traditionele debatten der middeleeuwen en
vertonen een zekere verwantschap met de Nederlandse tafelspelen, maar het genre
is door Erasmus gemoderniseerd: het werd een technische vorm ter formulering en
verspreiding van zijn denkbeelden over allerlei onderwerpen van zedelijke,
maatschappelijke en godsdienstige aard. Huizinga zag in zijn verbeelding de Colloquia
geïllustreerd door Breughel, zozeer achtte hij dit werk van Erasmus Nederlandse
genrekunst van het beste allooi2. Het kenmerkt ook Erasmus' zin voor de zichtbare
realia, die hij kennelijk zijn leven lang met bijzondere aandacht heeft geobserveerd,
zoals ook de Adagia demonstreren. Deze aandacht voor de realia, zijn aandacht ook
voor de taal en haar rijkdommen, zijn lust aan woorden en dingen dus, kenmerken
Erasmus bij alle beperking die zijn werkelijkheidszin overigens tempert3, als een
man van de concretezza. Met de Moriae behoren de

1

2
3

Huizinga, 104. Vertalingen in modern Nederlands: Desiderius Erasmus, De lof der zotheid,
vert. J.B. Kan, Amsterdam (talrijke malen herdrukt); Desiderius Erasmus, Moriae encomium,
dat is de lof der zotheid, vert. A. Dirkzwager en A.C. Nielson, Amsterdam, z.j., (met de
Latijnse tekst).
Huizinga, 155.
Hierover de fraaie passus bij Huizinga, 157-9.
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Colloquia tot de geschriften van Erasmus' blijvende roem. In zijn eigen tijd vonden
zij bij velen aanzienlijke instemming, verwekten zij bij anderen aanzienlijke ergernis;
de aanvallen erin op de geestelijkheid en sommige kloosterorden maken dit laatste
niet moeilijk te begrijpen.
Erasmus' invloed - het werd in het voorgaande al enkele malen te verstaan gegeven
- is enorm geweest1. Hij heeft de komende eeuwen beïnvloed, eigenlijk tot op de dag
van vandaag; hij heeft dat gedaan doordat auteurs in zijn eigen tijd en in de direct
op hem volgende decennia in de volkstaal zijn denkbeelden gemeengoed maakten.
Wij schenken er vooral aandacht aan inzover deze invloed tot uiting komt in werken
van letterkundige aard.
Huizinga wees er reeds op dat de geschiedenis van het hervormingstijdperk geducht
te letten heeft (en zij doet dit reeds lang, voegde hij eraan toe) op de brede
middensfeer, die van Erasmiaanse geest doortrokken was. Een van zijn bestrijders
stelt dat Luther een groot deel van de kerk tot zich getrokken heeft, Zwingli en
Oecolampadius ook een deel, maar Erasmus het grootste2.
Maar Erasmus was dan ook in de Nederlanden in de eerste decennia van de
zestiende eeuw een algemeen bekende figuur3. Deze bekendheid bleef stellig niet
beperkt tot de kringen van de geestelijkheid, het Bourgondische hof, de Leuvense
universiteit, de aristocratie, de humanisten en andere hoger ontwikkelden, maar strekt
zich ook uit over de ‘gemiddelde’ Nederlander, niet het minst de rederijkers en andere
beoefenaars der letteren. Vrijwel al zijn opvattingen en denkbeelden vonden
weerklank: zijn paulinische mystiek, zijn bezinning op de dood, zijn meer zedelijk
dan dogmatisch christendom met zijn vertrouwen op God en op Christus' genade
meer dan op onze uitwendige werken, zijn aandrang tot liefde, zachtmoedigheid en
vrede die in alle steden geestdriftige aanhangers had gevonden bij de burgerij; zijn
onverbiddelijke kritiek op monniken en geestelijken en op tal van aspecten van het
maatschappelijk leven, kritiek die spontane bijval vond. De zuidelijke rederijkers
dwéépten bepaald met Erasmus. Talrijke uitgaven van zijn geschriften zagen het
licht en werden ijverig gelezen. Vrij vroeg ook, van 1523 af, kwamen verdietsingen
van zijn meest kenmerkende ge-
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De pauselijke gezant Alexander kon zelfs stellen dat hij ‘geheel Vlaanderen had bedorven’.
J. Huizinga, 261.
G. Degroote, Erasmus en de Bourgondische Nederlanden, in: De Brabantse Folklore, mei
1950, 3-35.
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schriften van de pers, de meeste anoniem, andere met naam en toenaam1.
Zijn Lof der Zotheid vond weerklank in tal van refreinen in het zotte, in (tafel)spelen
en strofische gedichten van rederijkers2.
De Colloquia en het in zekere zin daarbij aansluitende traktaat Lingua hebben
eveneens een nawijsbare invloed uitgeoefend op de rederijkers. De Colloquia vonden
réchtstreekse navolging. De Stove van Jan van den Dale († 1522) werd vervaardigd
naar het voorbeeld van Erasmus' Uxor Mempsigamos. Regelrecht in zijn voetspoor
liep Van den Dales jongere tijdgenoot Cornelis Crul (circa 1500-vóór 1550) die rond
1535 Sommighe schoone Colloquien oft Tsamensprekinghen, uut Erasmo Roterodamo:
zeer ghenuechlijc om lesen overzette en ten dele in toneelvorm bewerkte. Met de
bewerkingen van twee dezer Colloquia (Funus en Exequiae Seraphicae: Het Lijck
en Minnebroeders wtvaert) nam Crul deel aan de religieuze polemiek van die dagen
ten aanzien van het stervensmoment en de verdienstelijkheid der werken, waarover
de Gentse toneelstukken van 1539 met nadruk handelen. ‘Deze overzettingen in het
XVIe eeuwse Diets en transpositie in de rhetoricale sfeer vormen de volledigste en
getrouwste nabootsing door een tijdgenoot-rederijker van een belangwekkend
onderdeel uit het oeuvre van de beroemde Rotterdammer’3. - Een zelfstandig werkje
van Crul Mont toe, borse toe kwam niet tot stand zonder kennisname van Erasmus'
Lingua. De Antwerpse rederijkerfactor C. van Ghistele bezorgde er een prozavertaling
van onder de titel Lingua Erasmi dat is dye tonghe (1555).
Het omvangrijke Zuidnederlandse tafelspel Een schoon Tafelspel van drie
Personagien (de bewaarde druk is van 1563; het werd mogelijk circa 1540 geschreven)
roemt uitbundig de persoon van Erasmus en beroept zich op de humanist als autoriteit
om in het stuk zelf een typisch Eras-
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Zie Van Mierlo, Petrus Diesthemius, VMA, 1952, 284; verder vooral G. Degroote, Erasmus
en de Rederijkers van de zestiende eeuw, Belgisch tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis,
XXIX (1951), 389-420, 1029-1062; dez., Erasmiana in het handschrift der zogenaamde
‘Refereynen’ van C. Crul, De Gulden Passer, 1950, 137-139; dez., Erasmiana, NiTlg 41,
145-155; dez., Erasmus en de Bourgondische tijd, De Brabantse Folklore, m1950, 3-35; F.
Kossmann, TNTL, 1944, 184 vlg.; W. de Vreese, De Nederlandsche Vertalingen van
Desiderius Erasmus, Het Boek XXIV (1935-1937), 107 vlg.
G. Degroote, Erasmus en de Rederijkers van de XVIe eeuw, Belgisch Tijdschrift voor
Philologie en Geschiedenis, 29 (1951), 389-420 en 1029-1062, waarop het navolgende over
Erasmus en de rederijkers berust. Voor de invloed van de Lof der Zotheid ald., 390-402.
G. Degroote, t.a.p., 416.
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miaanse, zij het niet volledig gehandhaafde, werkwijze toe te passen: elk personage
mag de opvatting verkondigen die naar zijn mening door zijn inzicht wordt
voorgeschreven; Rhetorica hanteert haar oud recht om partij en tegenpartij ten tonele
te voeren; zelf kiest de auteur geen partij; hij laat het de toeschouwer over zich zelf
een oordeel te vormen. Erasmus heeft er het zijne toe bijgedragen ook de rederijkers
zelfstandig te leren denken en heeft in sommigen van hen de zin voor de ‘liberteyt’
versterkt1.
Brugge heeft een niet gering aantal Erasmianen gekend. Een der meest bekende
inwoners uit deze stad, Cornelis Everaert (1485-1566), toont een duidelijk Erasmiaans
complex2.
Ook de refreinen en zinnespelen van het bekende rederijkersfeest van 1539 te Gent
zijn beïnvloed door het christelijk humanisme van Erasmus. We komen er nog op
terug.
Andere, eerder genoemde geschriften en auteurs voltooien dit complex door eraan
toe te voegen de voor Erasmus zo karakteristieke tegenstelling tussen onafhankelijke
en scherpe meningsuiting enerzijds, scepsis en aarzeling voor sterke affirmatie
anderzijds; zijn afkeer van oorlog en geweld; zijn verzet tegen schijnheiligheid en
farizeïsme; zijn ijveren voor hervorming binnen de moederkerk met handhaving van
haar eenheid; zijn onderwerping eerder aan de oorspronkelijke leer van Christus dan
aan het gezag van latere theologen3.
Ook in het Noorden was Erasmus overbekend. Om één voorbeeld te noemen: de
Hagenaar Willem de Volder, beter bekend als Gnapheus, schreef in Morosophus
(1541) een Erasmiaanse satire, en verraadt in zijn Acolastus (1529) op tal van plaatsen
de invloed van de wereldberoemde humanist4.

1
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Voor de invloed van Colloquia en Lingua, G. Degroote, t.a.p., 402-420.
Over Erasmiaanse invloeden bij Everaert, G. Degroote, t.a.p., 1029-1033; de componenten
van dit complex zijn o.a. een uitgesproken verlangen naar vrede; kennis van de Heilige
Schrift; nadrukkelijke kritiek op kerkelijke misstanden, met name strijd tegen de
bedelmonniken; afkeer van nadrukkelijke affirmatie, die vaak leidt tot een halfslachtige
houding; het toekennen van een duidelijke rol aan de sinnekens en de zot. Hoezeer strijdend
tegen misbruiken in het godsdienstig leven, hoezeer de geestelijken, vooral de bedelmonniken
bespottend of lakend, Everaert was, als Erasmus, omwille van de vrede gekant tegen scheuring
en afscheiding en tegen de Lutheranen.
Voor de refreinen en zinnespelen van 1539, G. Degroote, t.a.p., 1034-1062.
Vgl. de uitgave van Gulielmus Gnapheus' Acolastus, Latijnse tekst met Nederl. vertaling,
door P. Minderaa, Zwolle, 1956, 18 en de noten passim.
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En lang voor het einde der zestiende eeuw kwam in een geest als die van Coornhert
Erasmus' ideeënwereld tot nationále uiting; zij beinvloedde toen de oude Hooft, en
inspireerde Hugo de Groot niet minder dan de dichters Hooft en Vondel; zij werd
een der inspirerende bronnen van onze zeventiende-eeuwse cultuur.

4
Erasmus heeft in aanzienlijke mate bijgedragen tot de ontbinding van de gevestigde
orde op religieus en kerkelijk gebied. Hij deed dat door zijn luchthartige spot met
monniken, scholastieke geleerdheid en werkheiligheid, door zijn relatief geringe
waardering van het dogma. Zijn intellectualisme, dat weinig begreep van de totale
mens met zijn hartstochten, boetseerde zich een maatschappij naar het beeld van zijn
eigen studeerkamerpersoonlijkheid, die - de ethische zijde van het christendom en
een simpele terugkeer naar de Schrift en de Kerkvaders voldoende achtend - meende
de gecompliceerde en ver ontwikkelde samenleving hiermede alléén te kunnen
regenereren. Zelf schrok hij later terug voor de consequenties van de wind die hij
gezaaid had. De storm van Luther heeft hij zeker niet bedoeld te oogsten. Erasmus
wilde hervorming binnen de kerk, en als zodanig zou men hem kunnen zien als de
exponent van de velen die evolueren van het strakke traditionalisme naar moderner
opvattingen binnen die kerk. Erasmus is geen hervormer, geen beeldenstormer; hij
wil zeker geen vacuum. Hij zag een vacuum dreigen, nu het traditionalisme duidelijk
ging falen. Hij wilde dit vacuum opvullen. Hij wilde dit door zijn christendom naar
moderne opvattingen krachtens humanisme en concretezza. Deze getuigen van de
‘nieuwe geest’, maar zij konden in Erasmus' oog duidelijk dienstbaar zijn ook aan
het religieus leven. Van de waardering van de humanitas, de beoefening van de bonae
litterae en de bestudering der bronnen (Schrift en Kerkvaders) verwachtte hij ook
een hernieuwing van het christendom.
Zijn aanvankelijke vriend Maarten Luther, wiens invloed in de eerste decennia na
1518 ook in de Nederlanden zeer aanzienlijk was, bewandelde uiteindelijk andere
wegen. Het op daden gerichte fanatieke Saksische boerentemperament van Luther
dreef deze grote hartstochtelijke buiten de kerk, bracht hem niet alleen tot verzet
tegen wat hij zag als misbruiken, maar ook als onaanvaardbare leerstellingen. Hij
kende
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van de traditionele katholieke orthodoxie afwijkende opvattingen over ‘verlossing’
uit de wereld, zonde, dood. De traditionele leer over de sacramenten, de opvattingen
over de verlossende kracht van boetedoeningen (‘goede werken’), de aflatenleer, de
voorspraak der heiligen, de waarde van het monachale leven, de absolverende macht
van de priester had hij in twijfel getrokken en naderhand verworpen. Daarvoor in de
plaats: vertrouwen op God die genadig is, die zijn Zoon gegeven heeft als bewijs
van zijn liefde; de mens streve ernaar, door de kracht van wil en rede, met Gods
genade zijn geboden na te komen. Dit ondanks het feit, dat de mens verdorven is
sinds de zondeval, niet in staat aan de Wet te voldoen, ook niet met genademiddelen.
Hij steune echter op het geloof: de overgave aan Gods barmhartigheid die verlost
van zonde, dood en duivel. Hij versterke dat geloof door de lezing van Gods woord,
de Schrift. Slechts twee sacramenten (doop en avondmaal) erkent Luther: in hen is
het Woord geconcretiseerd, door hen komt het woord tot de mens. De priester is in
zijn oog slechts prediker, verkondiger van het Woord en degene die de sacrale
handelingen verricht.
In veel opzichten liepen de opvattingen van Erasmus en Luther parallel1, in andere
divergeerden zij even opvallend. Luther dacht vooral theocentrisch (verlangde naar
een rechtvaardiging van de zondige voor God), Erasmus meer geocentrisch (verlangde
voor alles een richtsnoer voor zijn leven op aarde). Luther achtte zich schuldig,
Erasmus acht zich beperkt in kunnen en willen; Luther las het Woord en was daardoor
overtuigd, Erasmus zocht een levensregel in het Woord, maar had, ook de klassieken
lezend, twijfel leren voeden aan àlle menselijke kennis. Luther was duidelijker
middeleeuws, in zijn houding ten opzichte van de wereld en het kwaad, zijn
tegenstelling tussen hemel en wereld, zijn geloof in duivel en hel; Erasmus leeft in
de denkwereld der klassieken waarin voor duivel en hel geen plaats is, hij had wereld
en mens positief leren waarderen; hij trachtte langs wijsgerige weg vraagstukken als
die van de vrije wil, de voorzienigheid, de psychologie van het kwaad te benaderen.
Vrije wil van Erasmus en volstrekte ver-

1

Negatief: ontkenning van de waarde der traditionele boetedoening, van de betekenis der
sacramenten, van de heiligenverering, het monnikswezen en de plaats van het priesterschap;
positief: Christus wordt centraal gesteld (door Luther vooral als verlosser, door Erasmus als
leermeester), bijbellezen krijgt voorrang, evenals meer individuele beleving van de religieuze
waarden; beiden willen vernieuwing van het geloofsleven door een hervorming van de Kerk.
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dorvenheid van Luther staan dan ook lijnrecht tegenover elkaar en leidden tenslotte
tot een uiteengaan van beide strijders voor vernieuwing. Erasmus wil de Kerk
hervormen door haar te saneren binnen de kaders van de door de traditie
eerbiedwaardige vormen, zij het, dat zowel leer als sacramenten modern
geïnterpreteerd zouden worden1; de sacramenten waren in zijn oog slechts ceremonies.
Luther echter beschouwde het Woord en (de door hem aanvaarde) sacramenten als
sacraal, naar vorm en inhoud onverbrekelijk en onaantastbaar2.
Zij gaan uiteindelijk volledig uiteen in een diametraal tegengestelde opvatting van
de visie op mens, wereld en God. Luther ziet de mens als een paard, bereden hetzij
door God, hetzij door de duivel; Erasmus ziet de mens als de bouwer aan het rijk
van de humaniteit. Luther ziet de mens primair in eschatologisch perspectief, Erasmus
ziet hem als cultuurwezen3.

5
Het zal duidelijk zijn dat de zestiende eeuw geen homogeen cultuurbeeld oplevert.
Dit heeft ook voor de letterkunde consequenties: het is niet altijd eenvoudig een
letterkundig werk te situeren op de kaart van de geestelijke stromingen. Erasmus
maakt de sfeer van het humanisme voelbaar, hij verduidelijkt tegelijkertijd de nauwe
- en dus moeilijker ontwarbare - betrekkingen tussen modern religieus èn humanistisch
denken: zij wijken beide af van wat men het traditioneel, vooral van wat men het
door de scholastiek gevormde, religieus denken zou kunnen noemen. Luther
compliceert het beeld nog verder en in aanzienlijke mate. En daar staat dan de
‘gewone’ burger tussen, met zijn pastoor en de rederijkerskamer. Niet weinigen
hebben zich in toenemende mate in vijftiende en begin zestiende eeuw in denken en
mentaliteit voelen vervreemden van wat de ‘middeleeuwse orthodoxie’ leerde en
praktizeerde; maar zij trokken daaruit niet de conclusie dat zij ‘buiten de (katholieke)
kerk’ stonden of moesten treden. Dit is zo gebleven de hele zestiende eeuw door,
óok nadat Luther - in afwijking in dit opzicht van Erasmus - duidelijk stelling had
genomen.
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Van Gelder, Erasmus, 21.
Over Luther en zijn verhouding tot Erasmus, H.A. Enno van Gelder, Erasmus, 18-23.
Vgl. W. Aalders, Luther, de derde Elia, 's-Gravenhage, 1968.
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Ook in dit proces: geen breuk, maar een geleidelijke ontwikkeling. Héél de latere
middeleeuwen door groeit het verzet tegen de misbruiken en de roep om ‘hervorming’,
tot zij uitmonden, in de tijd rond 1500, in een algemeen protest tegen niet langer
houdbare toestanden, een protest dat zich kan doen gelden zònder dat de orthodoxie
gevaar loopt. Het feit, dat eerst op den dúur twee gelijkelijk protesterenden als Luther
en Erasmus uiteengaan, bewijst de moeilijkheid voor de geesten uit die dagen, om
scherp te zien wat praktisch gedaan moest worden om het doel te bereiken. En toen
eenmaal na 1517 steeds duidelijker door individuen en groepen stelling genomen
werd, bleef toch de onzekerheid bij zeer velen voortbestaan: die velen maakten geen
keus tussen het een (in zijn min of meer duidelijke, afgeronde leer en praktijk) òf het
ander (met zijn min of meer duidelijke, afgeronde leer en praktijk): de lucht is vervuld
van velerlei geluiden, naar welke zal men luisteren? Het gezag van de ‘orthodoxie’
is zo zwaar ondermijnd dat ook degenen die ‘goed katholiek’ willen blijven, niet
zonder meer alles aanvaarden en accepteren wat geleerd werd. Velen luisteren met
instemming naar tal van stellingen van mannen als Erasmus, Luther, Zwingli (later
Calvijn); dat leidt op den duur tot een zich afwenden van de integrale orthodoxie,
maar het leidt lang niet altijd tot een uittreden uit de kerk, laat staan dat men zich
tegen de kerk keert; maar men treedt óok niet toe tot een andere ‘secte’. Dit maakt
het in veel gevallen bijzonder moeilijk - en daarom wordt over een en ander zo
uitvoerig gesproken - een tekst te determineren: de auteur ervan valt dikwijls of
doorgaans niet terug op één nauwkeurig met één richting samenhangend
ideeëncomplex, maar op meer of vele; niet alleen wat er stáát, is van belang, ook wat
er niet staat kan meetellen; en wat er staat, is vaak voor twee- (of veler-)lei uitleg
vatbaar1. Hoe de geestelijke stamboom van dit wèl en niét uitgesprokene getekend
moet worden, blijft dikwijls raadselachtig.
Toch is 1517 een cesuur, niet alleen kerk- en geesteshistorisch (Luthers optreden
demonstréert het einde van de ene ongebroken orthodoxie), maar ook - daardoor een literaire: in de téksten wordt de kerk- en geesteshistorische cesuur zichtbaar, de
teksten worden zelfs in veel gevallen als strijdmiddel aangewend; minstens poogt
men door en in die teksten klaarheid en helderheid te scheppen; vaak ook dienen zij
tot bestrijding van tegenstanders of tot sterking van medestanders.

1

Van Gelder geeft in zijn boek Erasmus, schilders en rederijkers, tal van voorbeelden.
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Wordt de periode na 1517 aanvankelijk vooral gekenmerkt door erasmiaanse
geestesstemmingen en lutheranisme, vanaf 1530 voeren de wederdopers en hun
erfgenamen, de doopsgezinden, de boventoon; tussen 1540 en 1550 komt dan het
calvinisme naar voren, en daarmede een leer die een georganiseerde kerkgemeenschap
stelde tegenover de katholieke.
Nog gecompliceerder wordt de situatie rond 1550 als op religieus gebied de
Contrareformatie in de besluiten van het concilie van Trente de ‘orthodoxie’ duidelijk
vastlegt en door middel van de inquisitie volgzaamheid gaat afdwingen, terwijl
daarnaast in die jaren in de Nederlanden het calvinisme doordringt; het zal, met zijn
strakke formuleringen en krachtige ‘missionaire invloed’, een duidelijk stempel gaan
drukken op brede lagen van de bevolking.
Gonsde dus vóór 1550 reeds de lucht van de meest uiteenlopende geluiden waardoor de toehoorders er niet aan konden ontkomen er vele op te vangen, bij wijze
van spreken kriskras door elkaar, ze samenvoegend tot telkens nieuwe combinaties
-, dan, in de tweede helft van de eeuw, na contrareformatie en calvinisme, en met in
kracht toenemende humanistische en renaissancistische invloeden, wordt het een
modern gedifferentieerde kakofonie.

6
Enkele regels apart nog over de humanistische invloeden, opdat zij niet in de
verdrukking komen bij het theologisch rumoer waar deze tijd vol van is. (Men kent
overigens de nauwe samenhang tussen het een en het ander).
We hebben gezien hoe de nieuwe inzichten inzake de humanitas, het humanisme,
de invloed van de Oudheid eind vijftiende, begin zestiende eeuw vooral ontwikkeld
worden door de humanisten, onder wie Erasmus de grootste, maar geenszins de enige
was. Nogal wat rectoren van Latijnse scholen hebben hun bijdrage geleverd die de
geesten rijp maakte voor de humanistische denkwereld. Geleidelijk dringen deze
denkbeelden door ook onder de rederijkers, zodat met name in de jaren tussen 1550
en 1570 het cultuurbeeld steeds sterker bepaald wordt door dit humanisme. De geest
der klassieken dringt door in het denkleven van al degenen die enig aandeel aan het
culturele leven hebben: het zijn nu niet alleen maar de specialisten die door deze
geest gevormd worden (zoals dat bij de generatie direct na 1500 het geval

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

448
was), een bredere culturele groep, die door de generatie na 1500 was opgevoed, komt
dan onder invloed van het humanisme.
Dit alles veroorzaakt en bepaalt de overgang van rederijkerij naar renaissance.
Door in de geesteswereld der klassieken ingewijde figuren onder de rederijkers
worden de grondslagen gelegd voor een moderne nationale letterkunde, die
werkelijkheid zal worden met Jan van der Noot. De geesteswereld der oudheid en
daarna vooral de schoonheid van Italiaanse, Spaanse en Franse letteren moest geënt
op de stam van de rederijkerskunst om deze tot nieuw leven te brengen. Dit gebeurt
langzaam maar zeker. Langzaam: juist in deze jaren worden de grote rederijkers
behoorlijk in druk uitgegeven; het fleurige rederijkersfeest van 1561, midden in de
jaren der kentering, is nog volop rederijkerswerk, máár: de Antwerpse uitgevers zijn
daarvóór al druk bezig vertalingen van de klassieken te brengen, die de nieuwe geest
de gelegenheid geven door te dringen in hoofden en harten van de vele toegewijde
lezers en luisteraars. Dit binnendringen van de modern georiënteerde ideeën in een
nog in veel opzichten traditionalistische letterkunde gebeurt steeds duidelijker in de
jaren na 1550. Het betekent, als gezegd, de overgang van rederijkerij naar renaissance.
De kennismaking met de nationale literaturen, met de zo nadrukkelijk
nationalistische Franse moderne kunst vooral, kon niet nalaten het wassend nationaal
bewustzijn der Nederlanders in hoge mate te prikkelen. Het komt tot uiting in de
voorkeur voor de moedertaal boven het Latijn, in de zorg voor de zuiverheid der taal,
in de belangstelling voor haar schatten en rijkdommen die men ging verzamelen en
ordenen in woordenboeken en spraakkunsten, in de bestudering van haar geschiedenis,
in wat men met een karakteristiek woord de taalbouw genoemd heeft, vooral ook in
de bewuste toeleg de taal tot schoonheid van uitdrukking te brengen1.
In de zuidelijke Nederlanden voltrekt zich het essentiële van dit
ontwikkelingsproces heel duidelijk tussen de jaren 1550 en 1570: de rederijkers
schrijven weliswaar hun zinnespelen, alsof de geur van de moderne letterkunde nog
niet door de luchten woei; maar daarnaast zijn er auteurs, in wie rederijkerselementen
afwisselen met modernistische tendensen: er is een groeiende belangstelling voor de
oudheid, voor de gedachte-, verbeeldings- en gevoelswereld der klassieken; dan

1

Vgl. L. van den Branden, Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het
Nederlands in de 16e eeuw, Gent, 1956, Arnhem, 1967.
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rijpt plotseling tot hevige bloei het nieuwe, het volop renaissancistische in de
gedichten van de op de Pléiade zich inspirerende Antwerpenaar Jonker Jan van der
Noot. In diens werk blijkt de Zuidnederlandse letterkunde voor algehele vernieuwing
vatbaar. Van der Noot schreef zijn eerste bundel Het Bosken in of rond 1567: het
eerste geschrift waarin men niet meer het aanzwellen van de renaissance bespeurt,
maar waarin de renaissance volop en glorieus leeft. Vandaar dat dit jaartal de
slotdatum is van dit tijdperk. - Direct daarop echter doen zich dan op dramatische
wijze de gevolgen van de opstand tegen Spanje voelen. Van der Noot wijkt uit, om
eerst later terug te keren en met Houwaert het literaire leven gaande te houden. Dit
brengt ons echter in de volgende periode van onze cultuur1.

Lyriek
De lyriek in deze tijd kent een rijk geschakeerd beeld, niet alleen voor wat de
mentaliteit betreft die erin uitgedrukt wordt, ook haar verschijningsvorm is gevarieerd.

1
Allereerst kent deze tijd lyriek van humanistische oorsprong. Bewondering van
klassieke dichters leidde tot navolging, die soms overigens niet veel meer inhield
dan imitatie, zoals het geval was met de statige stoet beoefenaars van Latijnse lyrische
poëzie, die-zonder dat zij enigerlei eigen waarde te vertolken hebben - in een sierlijk,
op de Ouden afgestemd woordenspel, deze voorgangers nabootsen. Eén uitzondering
trekt nog immer de aandacht, de Hagenaar JANUS SECUNDUS (1511-1536), die een
cyclus elegieën schreef met overwegend erotische motieven, en proza; zijn grootste
roem verwierf hij met zijn Basia (ca. 1535), een bundeltje minnedichten dat niet
louter vernuftspel bevatte, maar een levende aandoening tot uiting bracht: onder de
bewonderde klassieke vormen is voelbaar de harteklop van het eigen

1

De ontwikkeling van de literatuur uit rederijkerij naar renaissance in de zuidelijke Nederlanden
is zeer boeiend behandeld door E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 80-151, die ook op de
betekenis der jaren 1550-1570 wees. Voor de invloed der Westeuropese Letterkunde zie G.
Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 307-316 en dez. West-europeesche Letterkunde, passim, alsmede
de desbetreffende hoofdstukken in Gesch. Lett. Ned. III, 54-79, waar men verdere
literatuuropgaven vindt.
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leven, die deze vormen bezielde. Secundus was een vernieuwer, niet slechts omdat
zijn sterk ontwikkelde zintuiglijkheid hem ertoe bracht aandoeningen tot uiting te
brengen welker vertolking in onze letterkunde tot nu toe schaars bleef, maar ook
doordat hij ernaar streefde de aandrang des gemoeds op te vangen in een bewust als
esthetisch schoon en harmonisch (zij het op de Ouden geïnspireerd) bedoeld gedicht.
Voorzover een wereldbeeld uit Secundus' gedichten oprijst, lijkt dit vrijwel volledig
geïnspireerd door de klassieken; met het conventioneel christelijke heeft het weinig
te maken1. - Voor het overige bleef deze nieuw-latijnse lyriek een gepleisterd graf:
maar zelfs het pleister trekt heden ten dage niet sterk de aandacht.

2
Vervolgens valt de aandacht op de lyriek die de banen der traditie volgt. Men kent
in deze periode een vrij groot aantal minne- en meiliederen, liederen met betrekking
tot het huiselijk en maatschappelijk leven, - overwegend voortzetting van de vanouds
inheemse genres. De dichterlijke waarde ervan is over het algemeen niet bijzonder
groot.
Steeds meer in zwang komt het schrijven van gedichten met betrekking tot de
grote staatkundige en militaire gebeurtenissen van deze tijd: uit deze periode dateren
zeker tweemaal zoveel politieke liederen als het dozijn dat uit de vijftiende eeuw tot
ons kwam. Het grootste deel ervan heeft betrekking op de oorlogen tussen Karel V
en Frans I om de opperheerschappij in Europa. Deze liederen geven over het algemeen
het nieuws heet van de naald: zij zijn eigenlijk meer nieuwsliederen dan lyriek waarin
de persoonlijke reactie van de dichter to uiting komt; grote kunstwaarde bezitten zij
over het algemeen niet.
De belangrijkste verzameling liederen met een internationale vermaardheid is het
zg. Antwerps Liedboek, Een schoon liedekens Boeck, in 1544 door Jan Roulans te
Antwerpen uitgegeven. Het bevat 221 gedichten, ten dele echter van veel oudere
datum dan de periode waarin zij werden verzameld2.

1
2

Van Gelder, Erasmus, 41-2. - Over Janus Secundus laatstelijk J.P. Guépin, In een moeilijke
houding geschreven, 's-Gravenhage, 1969.
Een schoon liedekens Boeck, uitg. door Hoffmann von Fallersleben als Das Antwerpener
Liederbuch vom Jahre 1544, Horae Belgicae XI (1855), laatstelijk door W.G. Hellinga, 1941;
anastatisch herdrukt 1968; over deze liederen J. Koepp, Untersuchungen über das Antw.
Liederbuch vom Jahre 1544, Antwerpen, 1922. Over de lyriek in het algemeen J. te Winkel,
Ontwikkelingsgang II2, 237-44; G. Kalff, Gesch. Lett. 16e eeuw I, 354-8; II, 142-9, samengevat
in Gesch. Ned. Lett. III, 173-184; D. Bax in Gesch. Lett. Ned. III, 242-275; speciaal over de
historieliederen C.C. van der Graft, Middelned. historieliederen, Epe, 1904.
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Van belang zijn uiteraard ook de gedichten van de rederijkers. Zij blijven hun refreinen
en andersoortige gedichten schrijven, waarbij te bedenken valt dat ook veel niet aan
hun vorm als zodanig herkenbare liederen en andere gedichten van de hand van
rederijkers zijn.
Naar eigen mening hebben de rederijkers, behalve door hun toneelstukken, vooral
‘geëxcelleerd’ in hun refreinen. Daarin vonden zij de gelegenheid hun streven naar
kunstzinnigheid bot te vieren, kunstzinnigheid en schoonheid overigens niet zelden
verwarrend met kunstigheid en gekunsteldheid. In handschriften en enkele drukken
is deze rederijkerskunst bewaard gebleven. Een der voornaamste
verzamelhandschriften is dat van JAN VAN STYEVOORT1, de uit het Luikse afkomstige
vicarius van Sinte Marie te Utrecht, wiens uiterst gevarieerde verzameling van 1524
dateert. Uit ongeveer dezelfde tijd dateren twee bundels, aangelegd door de Antwerpse
Minderbroeder ENGELBRECHT VAN DER DONCK die mede hierom van belang zijn,
wijl zij werk bevatten van Anna Bijns, wier in druk uitgegeven bundels elders
behandeld worden2. De oudste gedrukte bundel is die van JAN VAN DOESBORCH;
circa 1530 gaf hij te Antwerpen in het licht de Refreynen int Sot, Amoreus, Wys3.
Gedrukt werden ook refreinen van wedstrijden uit zuid en noord.

3
Daarnaast is in deze tijd belangrijk de lyriek die weliswaar traditionele vormen
hanteert, maar duidelijk de evolutie van het denken en voelen in de tijd weerspiegelt,
met name het religieuze.
Evenals in de maatschappelijke werkelijkheid, dringt ook in de lyriek4 het hervormd
element naar voren. Maar dit gebeurt langs lijnen van geleidelijkheid. Bij vele uitingen
aarzelt men bij de beant-

1
2
3
4

Jan van Styevoorts Refereinenbundel Anno 1524, uitg. Fr. Lyna en W. van Eeghem, twee
delen, Antwerpen, z.j. [1930].
Over de beide handschriften van Van der Donck en de refreinen van Anna Bijns, zie hier bij
Anna Bijns, 456 vlg.
De Refreinenbundel van Jan van Doesborch I, uitg. C.H.A. Kruyskamp, Leiden, 1940.
Vgl. W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidned. Literatuur der
Contra-Reformatie, Groningen, 1942; C. Degroote, Erasmus en de Bourgondische tijd,
Folklore, 1950.
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woording van de vraag of zij al dan niet orthodox geacht moeten worden.
Ter bestrijding van de vele ‘ontamelike, oneersame, weerlike liedekens ende
refereynen, die dagelijcs inden handen vanden iongen lieden sijn ende heel ghemeyn’,
verscheen in 1539 te Antwerpen de bekende liederenbundel Een devoot ende
profitelijck Boecxken, waarin Kalff nog addertjes van ketterij zag, in tegenstelling
met de scherpziende inquisiteur Titelman die het werkje van een aanbeveling voorzag;
Van Mierlo deelt de mening van Titelman1.
Uit het tweede kwart van de zestiende eeuw dateert ook het Liedboekje van Marigen
Remen, dat geheel de traditioneel katholieke geest bewaart en als typische volkskunst
gekarakteriseerd moet worden2.
Omstreden is3 de beroemde uitgaaf der Souterliedekens van 1540, een vrije soms
uitbreidende en interpreterende bewerking van de psalmen, eveneens te Antwerpen
verschenen en toegeschreven aan de Utrechtse edelman Willem van Zuylen van
Nyevelt, door de kerkelijke censuur volledig gedekt. Toch voltrok zich de scheiding
der geesten o.a. aan deze liedekens4, toen zij nl. door de hervormden opvallend veel
gebruikt werden, als gevolg waarvan de katholieken de uitgaaf ervan gingen
wantrouwen; de katholieken bezaten trouwens hun rijke liederenschat uit het verleden
die meer omvatte dan alléén de schriftuurlijke, d.w.z. aan de Heilige Schrift ontleende,
liederen, tot welke categorie zich langzamerhand bij de hervormden het geestelijk
lied gaat verengen, zoals blijkt uit de titel van een hunner oudste bundels: de

1
2

3

4

G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 19; J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 363.
Het werd in stencilvorm gepubliceerd door een werkgroep van Utrechtse neerlandici (onder
leiding van W.P. Gerritsen), Utrecht, 1966. Tussen de religieuze teksten vindt men enkele
curieuze profane, o.a. Gequetst ben ic van binnen en de ballade van de ridder Bruneburch.
Marigen Remen is niet de dichteres, maar heeft waarschijnlijk de liederen uit het geheugen
opgeschreven. Grote literaire waarde heeft het in ‘Hollands’ geschreven bundeltje niet, wel
is het cultuurhistorisch interessant (a.w., p. XLIX).
Dr. S.J. Lenselink, De Nederlandse Psalmberijmingen van de Souterliedekens tot Datheen
met hun voorgangers in Duitsland en Frankrijk, Assen, 1959, 187-225, betoogt dat de
Souterliedekens van reformatorischen huize zijn, o.a. op grond van ontleningen aan de
Liesveldtbijbel.
Over de protestantse psalmvertalingen allereerst het zojuist genoemde standaardwerk van
S.J. Lenselink; ouder uitvoerig G.A. van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 189-241.
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Veelderhande Liedekens, gemaeckt uit den ouden ende nieuwen Testamente (ca.
1550). Deze titel verraadt het onderscheid met het oude geestelijke lied van de
katholieken: de hervormden putten de stof voor hun lied uit de H. Schrift, en wel uit
de bijbel-alleen; hun geestelijk lied wordt daardoor vanzelf schriftuurlijk lied. Op
velerlei wijzen geven de dichters ervan uiting aan de geloofsovertuiging der
hervormden, vaak ook aan het lijden omwille van die overtuiging. De martelaarspoëzie
van de hervormden begint al vroeg, met het lied op de dood van het eerste
Noordnederlandse slachtoffer van de godsdiensttwisten, de sacramentariër Jan de
Bakker die in 1525 de marteldood stierf. De poëzie uit de periode van de eerste
stormloop (1525 tot 1535) der Reformatie en van de stille tijd daarna is weliswaar
strijdpoëzie, maar met in haar denkleven het element der lijdelijke onderwerping;
die van de tweede stormloop (1565-1567) en van de derde (1572-1581) is bovendien
verzetspoëzie van het strijdbare calvinisme. In deze religieuze poëzie nemen de
elementen spot en hekeling, alsook gevoelens van wraakzucht en haat een ruime
plaats in. - Ons zijn nog een duizendtal schriftuurlijke liederen en refreinen bekend.
Dat deze liederen ‘in schoonheid en bevalligheid verreweg de mindere zijn van de
oudere Roomsch-Katholieke’1 behoeft niet bijzonder te verwonderen als men bedenkt
dat de makers ervan niet zozeer schone gedichten wilden voortbrengen als wel
wensten te getuigen van hun innerlijk leven en lijden. Stellig echter munt een aantal
van deze liederen uit door rake expressie van hevig doorvoeld leven en lijden.
Behalve, dat spontaan dichterschap in deze zijn effect kan hebben doen gelden,
bedenke men dat taal- en dichtvormen vaak kennis van de rederijkerstechniek
verraden; allicht is een aantal van rederijkers afkomstig2.
In vergelijking met de uitingen van hervormde zijde, is de strijdpoëzie van de
katholieken kwantitatief in de minderheid. Op de geschriften van Anna Bijns,
Katharina Boudewijns en Richard Verstegen komen wij verderop terug.
Tegen het einde van deze periode verzwakt in de calvinistische poëzie de drang
te getuigen van innerlijk leven en lijden, althans voorzover deze zich onmiddellijk
zou willen doen gelden. Welbewust erkent

1
2

G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 230.
Voor de strijd- en verzetspoëzie zie de bloemlezing Nederlandse Strijdzangen uit de 16e en
de eerste helft der 17e eeuw, door W.J.C. Buitendijk, Zwolle, 1954, aan wiens inleiding
ontleend werd.
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Marnix van Sint Aldegonde, zoals Calvijn, uitsluitend de psalmen als de enige liederen
die door God zelf geïnspireerd zijn en daarom alleen waardig om van God te zingen1.
Het uit vrije inspiratie ontstane lied, zelfs het op de Schriftuur gebaseerde, kon niet
langer genade vinden; alleen de zo nauwkeurig mogelijk bij de tekst der psalmen
aansluitende bewerking. Dit heeft weliswaar geleid tot de grote reeks vertalingen
van de psalmen, waaronder - na die van de Gentenaar Jan Utenhove (1551) (van wie
G. Kuiper een nog onbekend - en nog niet gepubliceerd - zinnespel ontdekte2) - die
van de West-Vlaming Dathenus (1566) en van Marnix (1580) de bekendste zijn3.
Het oordeel over de waarde van deze vertalingen en bewerkingen loopt sterk uiteen4.
In de volgende periode zullen wij echter een anders gerichte ontwikkeling van de
protestantse poëzie aantreffen.

1

2
3

4

Vgl. W.A.P. Smit, Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw, Groningen, 1939, 97. Over
de psalmvertalingen ook in Smits werk, 126-142. Een Bloemlezing uit Marnix' psalmen en
lofzangen, met inl. en aant. werd bezorgd door Chr. Stapelkamp, Groningen, 1948.
De Tijd, 6 nov. 1957.
Over die van Utenhove en Dathenus het op p. 452, noot 3 genoemde werk van S.J. Lenselink;
van oudere datum is W.A.P. Smit, Samenhang tussen de psalm-berijmingen van Utenhove,
Datheen en Marnix, in Album-Baur, Antwerpen, 1948.
Sommigen, b.v. Heeroma, zijn van mening dat het vertalen-bewerken van een gegeven tekst
ook leidde tot een zekere verstarring van het protestants geestelijk lied, dat immers nu niet
langer uitdrukking van bezielde overtuiging zou zijn, maar nauwkeurig verantwoorde
weergave van een bijbelse tekst. Stond de bewerker van de Souterliedekens nog vrij tegenover
zijn tekst, in de vertaling door Marnix verklaarde Heeroma niet anders te kunnen zien dan
‘een literair-filologische oefening ter ere Gods’. Dezelfde auteur nam in zijn bloemlezing uit
de Protestantse Poëzie der 16e en 17e eeuw geen enkele psalmberijming op, noch enige
andere berijming van een bijbelgedeelte, omdat hij in deze oefeningen geen poëzie van het
protestantisme kon zien, maar slechts evenzovele stenen op het graf van het gemeentelijke
lied. K. Heeroma, Protestantse poëzie der 16e en 17e eeuw, I (Bibl. der Nederl. Letteren),
Amsterdam, 1940, p. VII-IX. Van Es, in zijn op p. 452 onder noot 4 aangehaalde studie,
verzet zich tegen dit ongunstig oordeel, dat overigens ook, in gematigde vorm, het oordeel
was van A. Verwey, H.L. Spieghel, Den Haag, 1919, 165-8. S.J. Lenselink daarentegen heeft
grote bewondering voor diverse bewerkingen en acht ‘Marnix’ Boeck der Psalmen de in alle
opzichten uitnemendste berijming van de 16e eeuw'; NiTlg 1968, W.A.P. Smitnummer,
25-31.
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4
De uit letterkundig oogpunt belangrijkste figuur die zich van katholieke zijde in de
religiestrijd deed gelden, voorzover deze op de wapenen der poëzie werd gestreden,
was ANNA BIJNS1.
Veel weten wij niet over het uitwendig leven van deze merkwaardige vrouw. Wij
weten, dat zij te Antwerpen geboren werd in 1493; in 1516 stierf haar vader; nog
geen jaar daarna trouwde haar zuster, en eiste haar aandeel in de bezittingen van haar
ouders op, zodat hun zaak verkocht moest worden; het gezin had het daarop financieel
nogal moeilijk, maar geleidelijk schijnt er een verbetering te zijn opgetreden. In de
jaren 1520 tot 1530 ontplooide Anna een zeer grote activiteit als schrijfster. Nadat
in 1536 haar broer Maarten getrouwd was, opende zij een school, waarin zij vanaf
1536 door lesgeven in haar onderhoud voorzag tòt 1573; in 1575 stierf zij. Enkele
min belangrijke data staan binnen dit kader opgetekend. Het is op zich van weinig
betekenis. Maar Anna Bijns heeft - en dit is belangrijker - het leven van haar tijd
meegeleefd met een gespannen aandacht en een hartstochtelijke drift des gemoeds,
en zij heeft daaraan uiting weten te geven.
Voorzien van haar naam verscheen in 1528 te Antwerpen haar eerste bundel, een
verzameling van drieëntwintig refreinen. Het is de oudste gedrukte bundel die wij
kennen. In 1548 zag een nieuwe verzameling het licht, in 1567 een derde. De bundels
werden, tot ver in de zeventiende eeuw, verschillende malen herdrukt (Refereinen)2.
Deze in boekvorm gepubliceerde gedichten zijn echter niet de enige die zij schreef.
De meest bekende handschriften,waarin gedichten van Anna Bijns voorkomen, zijn
de handschriften B en A (B in de Gentse Universiteitsbibliotheek, A in de Koninklijke
Bibliotheek te Brussel). B is tussen 1523 en 1529 afgeschreven (de gedichten erin
werden alle geschreven tussen 1521 en 1529), A is pas definitief tot stand gekomen
in of na 1542.

1

2

Over haar leven en werk nu de uitvoerige studie van L. Roose, Anna Bijns, een rederijkster
uit de hervormingstijd, Gent, 1963. Oudere literatuur over haar: F.J. van den Branden, Anna
Bijns, haar leven, hare werken en haar tijd, Antwerpen, 1911; J. van Mierlo, Gesch. Lett.
Ned. II, 351-363; W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme enz., 86-99; L. Willems, Het
Bonaventura-raadsel in het leven van Anna Bijns, VMA, 1920, 415-444.
In 1875 werden ze uitgegeven als Refereinen van Anna Bijns, uit de nalatenschap van mr.
A. Bogaers, door W.L. van Helten, Rotterdam.
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Met betrekking tot het hs. B is geleidelijk wel de neiging gegroeid alle gedichten uit
dit handschrift, afgezien misschien van enkele refreinen in 't sotte, toe te kennen aan
Anna Bijns1.
Voor wat hs. A betreft, meent L. Roose, in afwijking van voorgangers, dat afgezien van de achttien refreinen die A gemeen heeft met de gedrukte boeken en
van de achtendertig, die in hs. B voorkomen, - van het overblijvende vijftigtal
gedichten slechts, naast de inleidende rondelen, een tiental met enige zekerheid kan
worden aangemerkt als te stammen van Anna Bijns2.
Er zijn nog meer handschriften die werk van Anna Bijns bewaard hebben, maar
de oogst die hieruit met zekerheid aan haar kan worden toegeschreven, is niet groot3.
Literair-historisch is belangwekkend het voorkomen van enkele gedichten van haar
hand in de refreinenbundel van de drukker-uitgever, de Antwerpenaar Jan van
Doesborch, welke bundel moet verschenen zijn tussen juli 1528 en juni 153O4, en
in het

1

2

3
4

Dit handschrift werd, met uitzondering van de stukken die ook in de gedrukte refreinenbundels
voorkwamen, uitgegeven door W.J.A. Jonckbloet en W.L. van Helten als Nieuwe Refereinen
van Anna Bijns, benevens enkele andere rederijkersgedichten uit de XVIe eeuw, Gent, 1886.
Hierover L. Roose, a.w., 71-85; oudere lit. J. van Mierlo, Sprokkelingen II (1950), 47 vlg.,
en J.A.N. Knuttel, Hersteld Auteurschap II, Anna Bijns, TNTL LXV (1947), 94-100, die deze
bundel haar ‘dichterlijk dagboek van de liefde’ noemt (p. 98). Vgl. ook Anna Bijns, Refreinen,
uitg. door L. Roose in Klassieke Galerij, Amsterdam - Antwerpen, 1949, XI.
L. Roose, a.w., 116. Handschrift A werd uitgegeven door E. Soens in Leuvensche Bijdragen
IV (1900-1902), 199-368, althans voorzover het al niet eerder was afgedrukt in Bijns' eigen
bundels en in de uitgave van hs. B; in hetzelfde ts. IX (1910-1911), 37-101, volgden inleiding
en verklaringen.
Hierover uitvoerig L. Roose, a.w., 119-138.
De refreinenbundel van Jan van Doesborch, uitg. C. Kruyskamp, Leiden, 1940. Voor de
datering zie I, p. XIV-XV. Van Mierlo attendeerde op het feit dat deze bundel slechts een
enkel refrein gemeen heeft met hs. A, terwijl andere verzamelingen, zelfs die welke in ver
van Antwerpen gelegen steden (in Utrecht b.v.) ontstonden, anders handelen. Wat kan hiervan
de oorzaak zijn geweest? vraagt Van Mierlo zich af. Hij stelt de mogelijkheid dat de bundel
van Van Doesborch afkomstig is van Anna Bijnszelf, die aan Van Doesborch een groot deel
van haar eigen afschriften van refreinen van rederijkers afstond, (terwijl een ánder deel
bewaard bleef in hs. A (en B)). Haar bezit aan refreinen zou dus rond 1527 uiteengevallen,
gesplitst zijn, met als resultaat dat wat de ene verzameling bevat niet in de andere staat. De
uiteenval resulteerde dan in:
a. de collectie die zij aan Van Doesborch afstond voor zijn bundel van 1528;
b. de collectie hs. B., waarvan Van Mierlo veronderstelt dat zij die aan Engelbrecht ter hand
stelde; hij kan ze tot 1530 aangevuld hebben;
c. de collectie hs. A met de andere (ook oudere) gedichten tot 1525, enkele tot 1527, een
heel enkel van ca. 1542.
Roose maakt andere veronderstellingen met betrekking tot A, namelijk een soort
kladhandschrift van Bijns-zelf; a.w., 118.
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door hem uitgegeven volksboek Van den X Esels1. De mede op grond hiervan
veronderstelde relatie tussen Bijns en Van Doesborch bracht Van Mierlo ertoe zich
de vraag te stellen, of dit contact ook niet in andere publikaties zijn neerslag vond.
Het al eerder door Debaene geconstateerde feit dat een bepaald refrein uit sommige
volksboeken ook voorkomt in het hs. A. van Anna Bijns en dat vele andere worden
teruggevonden in de refreinenbundel van Van Doesborch deed Van Mierlo
concluderen dat de refreinen die in de volksboeken voorkomen van Anna Bijns
moeten stammen, hetzij ze die zelf had gemaakt, hetzij ze die van anderen had
overgeschreven. Daaruit zou moeten volgen dat een aantal volksboeken met refreinen
die te Antwerpen tussen 1516 en 1524 verschenen2 ‘in verband staan met, zo al niet
het werk zijn van Anna Bijns’. Voor Van Mierlo stond zelfs vast, dat ze ‘het werk’
zijn van Anna Bijns3.
Indien deze constructie van Van Mierlo afdoende gemotiveerd zou kunnen worden,
zou Anna Bijns haar letterkundige loopbaan dus begonnen zijn met het uitgeven,
resp. schrijven van volksboekjes in proza. Dit rond 1516, toen zij 23 jaar oud was.
Om de verhalen op te sieren verwerkte zij refreinen van anderen of dichtte er zelf
bij. Deze laatste omstandigheid kan verklaren, dat in de volksboekjes verzen staan
die ook in hs. A of bij Van Doesborch voorkomen of daarmee nauw verwant zijn.
In een verwante sfeer ligt Mariken van Nieumeghen, dat volgens Van Mierlo ook
door Anna Bijns geschreven zou zijn zoals het ca 1519(?)

1
2

3

L. Roose, 142 vlg.
Met name Margarieta van Lymborch (1516), Floris ende Blanceflour (ca. 1517), Alexander
van Metz (ca. 1518), Frederick van Jenuen (ca. 1518), Broeder Russche (ca. 1520) en Vanden
X Esels (ca. 1522). Over de mogelijkheid, dat Anna Bijns betrokken was bij bepaalde
volksboeken uit de jaren 1516-1524, zie L. Debaene, De Nederlandse Volksboeken, Leuven,
1949, passim; dez., Rederijkers eu Prozaromans, in De Gulden Passer, 1949, 1-23; J. van
Mierlo, Nieuwe Sprokkelingen II (1950), 107-129; dez., Nieuwe Studiën over Anna Bijns en
andere opstellen (1952), 5-55. In zijn uitgaaf van Broeder Russche, Antwerpen, 1950, schrijft
Debaene opnieuw over de mogelijkheid dat Alexander van Metz, Frederick van Jenuen en
Broeder Russche van één auteur (Anna Bijns?) zouden zijn.
J. van Mierlo, Anna Bijns en de Volksliteratuur in haar jeugd te Antwerpen, VMA, mei-juni
1955, passim; het citaat op p. 346.
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gedrukt zou zijn1. Ook van Doesborchs refreinenbundel behoort tot de volksachtige
rederijkersliteratuur; hij zou stammen uit het bezit aan refreinen van Anna Bijns2.
Van vóór 1525 dateren volgens Van Mierlo verder bijna alle refreinen uit hs. A
(tendele eigen werk, tendele bloemlezing).
Rond 1524 zou dan een kentering ingetreden zijn, die er haar toe bracht van toen
af - met verwaarlozing van prozaromans en volksboeken - vrijwel uitsluitend
godsdienstige of polemische refreinen te schrijven, waarvan de bundel tegen de
hervorming (1528) het eerste duidelijke teken is.
Van Mierlo's hypothese doet ons Anna Bijns dus achtereenvolgens kennen als
uitgeefster, resp. schrijfster van volksboeken in proza, daarnaast als de auteur van
Mariken van Nieumeghen en als de bloemlezer van Van Doesborchs refreinenbundel.
Vervolgens als de auteur van een groot deel der refreinen uit hs. A en B, daarna van
de welbekende gedrukte bundels.
Uiteraard houdt L. Roose zich3 uitvoerig met de hypothese Debaene-Van Mierlo
bezig. Hij meent voor wat de prozaromans betreft, te kunnen stellen dat een aantal
ervan wel door één auteur kan zijn geschreven, dat dit zelfs waarschijnlijk is, maar
dat deze auteur Anna Bijns zou zijn, acht hij onvoldoende bewezen. Van den X Esels
heeft inderdaad aan Bijns ontleend, maar is z.i. niet door haar geschreven of
samengesteld. Noch Van Doesborch en Anna Bijns, noch hs. A en de gedrukte
bloemlezing horen naar zijn mening samen. Ook voor wat Mariken van Nieumeghen
betreft, zijn er geen indicaties die ons duidelijk naar haar auteurschap wijzen. Roose
draait ongeveer de stelling om: Van Mierlo heeft inderdaad enkele draden blootgelegd,
waardoor Anna Bijns' dichtwerk met andere geschriften van haar tijd verbonden is.
Maar deze verbinding bestaat hieruit, dat zij een aandachtig lezer

1

2
3

J. van Mierlo, Over vorm en dichter van Mariken van Nieumeghen, VMA, 1949; dez.,
Sprokkelingen II, 130-169; contra Van Mierlo Pater Maximilianus, TNTL, 1950, 161-179,
waarop Van Mierlo reageerde in Nieuwe Studiën over Anna Bijns en andere opstellen, 1952,
56-58. De laatste uitgever van de integrale tekst van M.v.N., dr. C. Kruyskamp, acht de
hypothese van Van Mierlo door Maximilianus ‘voorlopig weerlegd’ (ald. XV). Hierop
reageerde weer Van Mierlo in de in de vorige noot aangehaalde studie over Bijns van 1955.
- J. van Mierlo stelt als datum van de gedrukte tekst ca. 1519; mej. Kronenberg kwam echter
op ca. 1515.
Vgl. J. van Mierlo, Sprokkelingen II, 88- 106; vooral Nieuwe Studiën, 1952, 19-42.
L. Roose, a.w., 138-159.
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van de in haar stad verschijnende volksliteratuur is geweest, met het gevolg dat deze
literatuur in haar werk sporen heeft nagelaten1.
Voor wat onze uiteenzetting over de betekenis van het werk van Anna Bijns betreft,
baseren wij ons verder op wat algemeen als werk van haar hand erkend wordt.
De behandeling van dit werk dient te beginnen met de gedichten uit hs. B, die alle
stammen uit de beginperiode van haar dichterlijke activiteit, de jaren twintig2.
Opmerkelijk zijn hierin de vele gedichten op het thema liefde, vriendschap en
huwelijk.
Verschil van mening bestaat over de aard van de minnedichten. Van Mierlo pleit
voor hun gefingeerd karakter. Buitendijk pleit voor hun authenticiteit, - naar mijn
mening terecht3. Van Mierlo acht zich geplaatst voor het psychologisch raadsel, hoe
een onberispelijke jonkvrouw als oefening ‘zulke dingen’ kon schrijven; dit raadsel
valt weg, indien wij deze gedichten zien als de uiting van een reëel gekweld gemoed,
dat een miskende liefde kent en daarvoor in de lyriek een uitweg zoekt. Men vraagt
zich ook af, waarom Anna Bijns met zulke hardnekkigheid vooral dit thema der
afgewezen liefde als oefening gekozen zou hebben; de rederijkers kenden toch
waarlijk wel àndere stoffen waarop zij hun kunstvaardigheid konden beproeven. Er
is, neemt men een werkelijke liefdesgeschiedenis aan, niets vreemds aan het geval.
Anna Bijns heeft dan, op iets gevorderde leeftijd - zij schreef de gedichten toen zij
ruim dertig jaar was - een grote, hevige liefde gekend, die haar het volkomen geluk
scheen te beloven. Dat het Anna niet aan temperament ontbrak, bewijst haar latere
religieuze lyriek. Waarom

1

2
3

Negatief reageerde al eerder op Van Mierlo's these A. van Elslander, Revue Belge de Phil.
et d'Histoire, XXXIII (1955), 386-92.
Een zo goed als onbekend postincunabeltje van ca. 880 regels uit 1516, Tgevecht van Minnen,
trok de laatste tijd de aandacht door twee publikaties erover, een van R. Lievens, Leuvense
Bijdr. XLVI (1956-57), 97-120, en C. Kruyskamp, Opstellen aangeboden aan Dr. F.K.H.
Kossmann, 's-Gravenhage, 118-25. Lievens acht het niet uitgesloten dat Anna Bijns de
schrijfster is. Kruyskamp betwijfelt dit zeer. Roose acht de door de bundel verstrekte
informatie te gering om tot een zekere conclusie te komen (a.w., 158-9).
Het gedicht dat de oudste datum draagt, ontstond begin mei 1522. L. Roose, a.w., 171, acht
het echter niet haar eerste werkstuk.
J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 353-355; W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme in de spiegel
van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie, Groningen, 1942, 89-92.
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kan de liefde voor een mens haar niet hebben beheerst, tot zij na de scheiding
smartelijk gekwetst in klachten en kreten een uiting zoekt voor de pijnen en vreugden
van haar hart? Er is niets abnormaals of zondigs in wat Anna Bijns aan het papier
toevertrouwde. Ik moet zelfs bekennen dat deze vrouw mij eigenlijk eerst sympathiek
werd, toen ik deze minneklachten las, waarin zij niet als strijdbare religieuze Kenau
tegen de ketterij te velde trekt, maar droef voor zich uit klaagt als arme mens die pijn
lijdt, als vrouw die snakt naar het geluk van de liefde, als de zich vernederende, die
bereid is elke lijdensweg te gaan die haar geliefde haar voorschrijft. Deze gedichten
geven te verstaan, dat haar minnaar haar in de steek gelaten heeft, ‘ongestadich in
dwerck van minne’1 als hij is. Nochtans hebben zij elkaar tot in de extase bemind:
In tlandt en waren geen meerder caren
In reynder liefden, dan wij eens waren. (135)

Nu echter heeft hij haar alleen achtergelaten:
O mij alder liefste lief, waer zijdij bleven?
Ic en weets nauwelijck.
Hoe compt, dat ghij mij nu mindt soo lauwelijck? (135)

Niet als ‘sommege ander sottinnen’ zal zij ‘van rouwe aen een ander slaan’ (148),
zij blijft de ene aan wie zij haar liefde schonk getrouw:
Waer sal ic u vinden?
Op mijn bloote knien ic derwaert crope
Door regen, door winden. (135)
Al moeste ic met u gaen bidden mijn broodt
Doer hagel, door sneeu, door windt, door wagen
En donder vlagen,
Ic en achtes al niet, mocht ic u behagen;
Ic zoude scheyden van vrienden en magen
En wandelen met u door scherpe wegen. (148)

In deze gedichten spreekt, voor het eerst in onze letterkunde, een vrouw van een
absolute liefde voor een ander mens. Hadewijch kent de alle maat te buiten gaande
liefde tot God, Anna Bijns de volstrekte

1

Nieuwe Refereinen van Anna Bijns, uitg. Jonckbloet-Van Helten, 197. De bij de volgende
citaten voorkomende cijfers verwijzen naar de bladzijden in deze uitgave.
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overgave aan de man, in welke ravijnen van smart hij haar ook neerstorten laat. Tot
iedere vernedering is zij bereid, mits zij hem weer de hare mag noemen; met hem
wil zij arm en verstoten leven, liever dan met een ander een rijk en weelderig leven
te leiden (206). Een enkele maal juicht de stem van extatisch geluk:
O Orphee, wildt nu u herpen clincken!
Alderhande genoechte laet ons bedincken.
Wech droeve manieren!
Met vreuchden wil ic nu eten ende drincken;
Mijnen grammen moedt hebic laten sincken
Zeer goedertieren.
Verblijdt u, ghij beestkens, niet om verfieren,
Vogelen des hemels, visschen der rivieren,
Dat ic ontbeerdt hebbe,
Heb ic vercregen; speeldt herpen en lieren,
Ic wil mij zelven schoone gaen verchieren.
Hem, die ic weerdt hebbe,
Zal ic ontfangen, zoo ic lange begeerdt hebbe;
Daer ic vrij omme in drucke geweerdt hebbe,
Sal ic gebruiken. (202)

Maar voor het grootste deel bestaat deze lyriek uit klachten over versmade en verloren
liefde; eerst na drie of vier jaar stagneert de stroom van deze minnedichten. Volgens
het handschrift komt hij tot stilstand eind 1528.
L. Roose helt vrij duidelijk over naar het standpunt van Van Mierlo. Hij ziet in
het conventioneel karakter van haar minnelyriek een der meest opvallende kenmerken
ervan, maar tevens het ernstigste bezwaar dat men tegen een interpretatie ervan als
uitdrukking van een ervaren realiteit kan inbrengen1. Verderop echter erkent hij, dat
de scherpzinnigheid van haar uitlatingen over de aandoeningen van de liefde hem
doet denken, ‘dat deze ook voor haar niet helemaal tot een onbekend terrein behoren’2.
Hij ziet ook duidelijk, dat haar minnepoëzie éigen kenmerken vertoont in de voorkeur
voor de klacht, het verwijt (zij laat zelfs, zegt hij ‘een zeer persoonlijk geluid horen’
in refrein 433); verder in een meer sceptische houding tegenover de vreugden van de
liefde en het huwelijk; in een meer subjectief geluid vooral wat het haar reacties op
ervaren ontrouw betreft; in de af-

1
2
3

L. Roose, a.w., 187.
L. Roose, a.w., 207.
L. Roose, a.w., 199.
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wezigheid van het bezingen der zinnelijke genoegens; in afwijkende uitdrukkingen
en beeldspraak met betrekking tot de liefde (zowel grotere tederheid als grover
realisme).
Dat haar minnepoëzie tal van conventionele elementen vertoont, is weinig
verwonderlijk. (Niemand heeft ooit beweerd dat Anna Bijns door een
hyperindividualistische beleving van een vrij algemeen menselijk gevoelen wordt
gekenmerkt, noch dat zij een dichteres van uitzonderlijk expressief vermogen is).
Opmerkelijk zijn echter de afwijkingen van de conventie, opmerkelijk is vooral het
persoonlijk accent.
Als men de opvatting van Van Mierlo - louter gefingeerd karakter - aanvaardt,
staat men inderdaad voor een (groter of kleiner) raadsel, en moet men haar minnelyriek
verklaren uit een uitzonderlijk dichterlijk inlevingsvermogen in een haar dan
onbekende situatie. Dat komt voor: men behoeft niet aan te nemen dat Vondel alle
misdaden heeft gepleegd waarvan hij een suggestieve uitbeelding geeft in zijn werk.
Het is ook bij Anna Bijns mogelijk, al is het, gezien de aard van haar
verbeeldingskracht, niet waarschijnlijk.
Het is overigens, strikt literair, niet eens bijzonder belangrijk: het belangrijkste
blijft het dichtwerk-zelf, dat op dit terrein een grote overtuigingskracht bezit door
zijn expressief vermogen. Dat kan tot stand gekomen zijn krachtens persoonlijke
ervaringen; het kan zijn vorm gevonden hebben krachtens aanzienlijke dichterlijke
inlevingsvermogens; het kan ontstaan zijn krachtens beide.
In die tussentijd heeft haar belangstelling zich óok op een ander object gericht, een
andere man: Luther. Aldus hebben twee mannen - wij houden het daar maar op1 - in
haar leven ‘een ontzaglijke rol gespeeld: één dien zij van aangezicht tot aangezicht
kende en vurig bemind heeft, en één dien zij alleen van horen zeggen kende en vurig
haatte’2. Vanaf 1522 schrijft zij polemische gedichten over zedelijk verval en
ondermijning van het geloof; geleidelijk worden zij toegespitst op Luther, voor haar
de vorst der duivelen, het inbegrip van alle boosheid en verderf. Men vindt haar
gedichten met betrekking tot de hervorming in de beide handschriften en alle bundels.
Zij heeft daarin Luther en het lutheranisme bestreden niet uit voorkeur voor polemiek,
maar omdat zij erin zag de belagers van wat haar het heiligst en dier-

1
2

Vgl. ook de bespreking van het boek van L. Roose door C. Kruyskamp, TNTL 81 (1965),
146-51.
W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme, 89.
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baarst was: het oude geloof en de moederkerk. De grote kampioen voor de orthodoxie
en de kerk, onze eerste bewust contra-reformatische kunstenaar van formaat is dus
een vrouw. Geenszins miskent zij de vervalverschijnselen in de kerk, en met nadruk
wekt zij op tot deugdzamer leven. De hervorming echter breekt de eenheid en is
gericht tegen de kerk. Vandaar, dat zij haar vernuft slijpt om de ketterij te bestrijden;
zij was in de problematiek behoorlijk thuis. Zij kende de H. Schrift die fungeert niet
alleen als bron van illustratiemateriaal maar ook als grondslag van haar betoog, en
zij kende de ketterij. ‘De theologisch-defensieve refreinen van Anna Bijns (geven)
blijk van grote Bijbelkennis, terwijl het ook duidelijk is dat zij uitstekend op de
hoogte was van de bewijsvoering harer tegenstrevers’, betoogt Van Dis1. Overwegend
echter is zij in de aanval tegen de gevolgen die naar haar mening uit de dwaalleer
moesten voortspruiten, op concrete levensuitingen dus, meer dan op theorieën en
leerstellige betogen.
Strijdbaar is haar eerste, in haar eigen tijd gepubliceerde, bundel van 1528, waaraan
in 1548 een nieuwe verzameling nog krachtiger en krasser refreinen werd toegevoegd,
sommige honend en spottend, andere scherp-venijnig. Ook in deze bundel is wederom
aandacht geschonken aan het verval onder de katholieken, dat haar met innige
droefheid vervult. Wanneer in 1567 de derde bundel wordt uitgegeven (de
omvangrijkste met 69 refreinen) is de toon toch wel anders: tegenover de grote
‘ketters’-zelf (Luther, Calvijn en de anderen) blijft zij onverzoenlijk; tegenover de
meelopers legt zij meer begrip dan vroeger aan den dag; zij kent met hen het christelijk
mededogen, ze smeekt hen terug te keren naar de oude schaapstal. De polemiek blijft
vrijwel achterwege. Veeleer valt óp een verharding in haar toon ten aanzien van
éigen geloofsgenoten, vooral van hun gezagsdragers2. Zij heeft zeer bepaald de
hervorming niet uit het oog verloren, maar het is, alsof zij meer heil ziet in de
persoonlijke verdieping en verlevendiging van het geloof dan in de aanval op de
vijand. Veel onderscheid tussen de verschillende vijanden heeft zij nooit gemaakt,
noch in de aanvang, toen bijvoorbeeld de wederdopers minstens even sterk de
aandacht hadden kunnen trekken als de lutheranen, noch in de tweede helft van haar
leven, toen nochtans duidelijk werd, dat de Nederlanden veeleer calvinistisch dan
lutheraans zouden worden. Trouwens, tussen 1540

1
2

L.M. van Dis, Bundel - De Vooys, Groningen, 1940, 118.
L. Roose, a.w., 208-62.
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en 1550 schijnt zij haar laatste refreinen geschreven te hebben; jongere zijn althans
niet tot ons gekomen.
De hier behandelde minnelyriek en haar polemische literatuur met betrekking tot
de hervorming vormen niet het totale oeuvre van Anna Bijns: dat omvat ook liederen
van inkeer en verdieping in de waarheden van het oude geloof, kerst- en
nieuwjaarsliederen, lofzangen op Christus en Maria, boetzangen, beschouwingen
over dood en vergankelijkheid. Zij komen al in de eerste periode van haar
dichtkundige activiteit voor; de meeste voorbeelden echter vindt men in haar derde
bundel1. Het zijn typische uitingen van de laatmiddeleeuwse tijdgeest in zijn polariteit
tussen angst en verrukking. Op grond van wat zij ook aan positieve elementen tot
uitdrukking brengt, kan zij beschouwd worden als de eerste Nederlandse dichteres
van de contrareformatie2.
Midden in de tijd van de rederijkers levend, is Anna Bijns een der toppen van hun
kunst. Naar de nieuwe tijd georiënteerd kan men haar noemen om haar doelbewuste
aandacht voor de retorica als een gave van de Heilige Geest, voor de waardering dus
die zij koestert voor de dichtkunst3, inhoudelijk (naar geest en mentaliteit)
vertegenwoordigt zij duidelijk de late middeleeuwen in haar pessimistische visie op
het leven, haar beperkt aanvoelen van de natuur, haar afkeer van de mystiek, haar
toeleg op een praktische levensethiek4.
Zij is een der merkwaardigste en belangrijkste rederijkers, en een deel van haar
refreinen blijft nog immer leesbaar door zijn eenvoud en zuiverheid van taal5. Zij
offert niet op overdreven wijze aan mode-

1
2
3

4
5

Uitvoerig over deze niet-polemische religieuze poëzie, L. Roose, a.w., 263-88.
L. Roose, a.w., 288-9.
Het refrein 77 in hs. B (Tes verlooren Roosen voor soghen gestroydt) van 11 januari 1528;
vgl. L. Roose, a.w., 175-6. Vgl. de opvattingen van De Roovere, Mariken van Nieumeghen
en sommige dichters bij Van Styevoort. Vgl. L. Roose, a.w., 334-5.
L. Roose, a.w., 327.
Over haar verstechniek L. Roose, a.w., 290-325, 328: ‘Zij schrijft rondelen, A B C-gedichten
en heeft met haar kunstbroeders een voorkeur voor het refrein gemeen. In de structuur van
deze dichtsoort en in de daarbij aangewende verstechniek vertoont zij een zekere
zelfstandigheid, die door een grotere regelmaat gekenmerkt wordt en daardoor reeds als een
overgang naar het gedicht van de vroegre-naissancisten beschouwd kan worden. Het rijm
heeft zij eveneens als een belangrijk bestanddeel van de poëtische uitdrukking opgevat en
zij heeft in de aanwending ervan een grote, niet altijd bewonderenswaardige virtuositeit aan
de dag gelegd’.
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verschijnselen. Zij schrijft soms werkelijk beeldend en suggestief. Daar staan echter
verschillende negatieve eigenschappen tegenover: niet zelden drukt zij zich lelijk en
zelfs wansmakelijk uit, met name in haar beeldspraak; haar vers is vaak gerekt en
strompelt voort over te veel dalingen tussen de heffingen; geserreerde verzen zijn
betrekkelijk zeldzaam: het in ritmisch opzicht meest suggestieve vers schrijft zij in
haar zuiver lyrische gedichten; in haar polemische en betogende gedichten is dit
element het zwakst. Gaarne breidt zij uit met nieuwe strofen, die aan de idee of haar
uitwerking weinig nieuws toevoegen. Haar beste fragmenten - gehéél gave gedichten
zijn moeilijk te vinden - treft men aan onder de liefdesrefreinen. Deze gedichten zijn
echter eerst in de vorige eeuw gepubliceerd; haar roem tijdens haar leven berust
vooral op haar strijdpoëzie, die ten dele de eer genoot spoedig (1529, door de Gentse
humanist Eligius Houckaert) in het Latijn vertaald te worden. Directe navolgers heeft
zij echter niet gehad, hetgeen te verklaren valt uit het feit dat al spoedig niet ‘haar’
Luther, maar Calvijn en diens leer de te bestrijden objecten werden. Bekend bleef
zij echter gedurende vrijwel heel de periode der contrareformatie1.

5
Stad- en tijdgenoot van Anna Bijns was de Antwerpse koopman en rederijker
CORNELIS CRUL (geb. eind vijftiende eeuw, overleden tussen 1538 en 1551). Hij
trok de laatste tijd opnieuw de aandacht doordat om zijn gedichten, de refreinen
vooral, een discussie ontstond over de vraag of hij al dan niet als hervormd kan
gelden. De laatste uitgever van zijn religieuze poëzie meent, dat men de interpretatie
van al zijn gedichten in het licht van een door Erasmus geïnspireerde katholieke
geloofsovertuiging te zoeken heeft. Dat Crul erasmiaans denkt en voelt behoeft
weinig te verwonderen bij de man die Sommighe schoone Colloquien oft
Tsamensprekinghen uut Erasmo Roterodamo vertaalde, en zich daarop kennelijk
inspireerde bij het schrijven van zijn Tweesprake van den rijcken Ghierighen2. Zijn
gedachtengang is naar de mening van sommigen stellig niet uitgesproken hervormd;
die gedachtengang is naar hun mening geheel uit de katholieke inzichten en
overtuiging te verklaren.

1

2

Als introductie in het werk van Anna Bijns raadplege men de beknopte bloemlezing uit haar
Refreinen met uitvoerige inleiding van L. Roose in Klassieke Galerij, Amsterdam-Antwerpen,
1949.
Iets meer over deze invloed van Erasmus hiervóór p. 440 vlg.
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Dat hij in de wijze waarop hij zijn opvattingen vertolkt, reageert tegen de ideeën van
een groot aantal roomse tijdgenoten is bij een bewonderaar en navolger van Erasmus
niet verwonderlijk. Anderen daarentegen achten Crul duidelijk hervormd1. Behalve
enkele psalmvertalingen is zijn belangrijkste religieuze gedicht het strofische Den
Geestelijcken ABC. Men kan hem moeilijk een groot dichter noemen, al treffen een
gedicht als dit en de beide psalmvertalingen op sommige plaatsen door een doorleefd
accent en al kan men de vaardigheid bewonderen waarmee hij weinig oorspronkelijke
uitdrukkingsmiddelen wist te hanteren om persoonlijke gevoelens tot uitdrukking te
brengen2.
In Heynken de Luyere, en in mindere mate in de Cluchte van eenen Dronckaert,
gaf Crul schetsen uit het Antwerpse leven aan de zelfkant. Het wittebroodskind
Heynken gedraagt zich als een soort Uilenspiegel, die zich met en soms ook ten koste
van zijn vrienden al klaplopend vermaakt. Crul heeft deze kluchten (vooral de eerste)
uitstekend weten te vertellen in een losse, luchtige, beeldende trant,
merkwaardigerwijze in strofenvorm, een vorm die voor korte vertellingen zelden
werd toegepast; hij rondt de strofe bovendien af door een slotregel in spreukvorm,
wat echter op den duur bij alle bewondering voor Cruls vindingrijkheid ietwat gaat
hinderen. Het kan geschreven zijn omstreeks 1540.
De rake psychologie die Heynken kenmerkt, vindt men ook in de klucht van een
dronkaard die alleen bekend is uit een late druk, namelijk van de bovengenoemde
Colloquien uut Erasmo (Delft 1611), die vijf stukken bevat, vier vertalingen op rijm
naar Colloquia van Erasmus, het vijfde deze monoloog, - ‘onze enige zuivere
dramatische monoloog uit de Rederijkerstijd’3. - Ook voor zijn Mont toe, borse toe,
dat waarschuwt tegen het kwaad, voortvloeiend uit een onbeheerste tong, heeft de
dichter geput uit Erasmus, nl. uit diens Lingua4.
Van belang is in dit verband ook JAN VAN DEN BERGHE († 1559), die

1
2
3
4

Zo de beoordelaar van Rooses uitgave van Cruls religieuze poëzie (zie volgende noot), J.J.
Mak, NiTlg, 1955, 88-91.
Religieuze Poëzie, uitg. door L. Roose (Zwolse Herdrukken), Zwolle 1954, met uitvoerige
inleiding en literatuuropgave.
C. Kruyskamp in Heynken de Luyere en andere gedichten, Amsterdam, 1950.
Heynken de Luyere, Mont toe, en de Cluchte van eenen dronckaert werden als Heynken de
Luyere en andere gedichten uitgegeven door C. Kruyskamp, Amsterdam, 1950; aan diens
inleiding werden verschillende gegevens ontleend.
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verderop ter sprake komt in het hoofdstuk over het toneel in deze tijd1; daar ook
enkele regels over zijn refreinen.
De refreinen stammende uit de jaren tussen 1561 en 1566, resultaten van de
refreinfeesten, doen duidelijk de evolutie der geesten kennen. Een groot aantal van
de refreinen die op het feest van Brussel (1562) aan de orde kwamen (er moest
geantwoord worden op de vraag wat de landen in rust kan houden) hecht duidelijk
grote betekenis aan het geloof en aan de Schrift als enig en afdoend richtsnoer ten
bate van geestelijke en wereldlijke overheden. Een vrij aanzienlijke invloed van de
geest van Erasmus is mogelijk; in enkele is mogelijk invloed van de klassieke auteurs
te bemerken2.

6
Een figuur apart is wel MATHYS CASTELEYN, niet alleen om zijn veelzijdigheid,
maar omdat deze veelzijdigheid ‘de’ rederijkerskunst min of meer alomvattend
demonstreert. En niet alleen de kunst-zelf, maar ook de theorie erover. En dan weer:
niet alleen de theorie van de kunst zoals die wás, maar ook aanwijzingen hoe zij naar
de toekomst zou kunnen evolueren. Dit alles nog in de eerste helft van de zestiende
eeuw.
Mathys Casteleyn (1485-1550)3 hoorde tot de beroemdste rederijkers van zijn tijd.
Hij is geboren te Pamele bij Oudenaarde. Iets nauwkeuriger gegevens over zijn jeugd
en opleiding zijn tot nog toe niet bekend. Hij was rond 1516-17 geestelijke; uit die
tijd dateert ook de oudste ons bekende post waaruit zijn functie van apostolisch
notaris blijkt4. Zijn priesterlijke werkzaamheid inspireerde hem niet tot belangrijker
dicht-

1
2
3

4

Zie hier p. 501 vlg.
Over deze refreinen Van Gelder, Erasmus, 88-90.
Over Mathys Casteleyn zie de oudere werken van J. van Leeuwen, M. de C. en zijne Conste
van Rhetoriken, Utrecht, 1894; S. Eringa, La Renaiss. et les rhétoriqueurs néerlandais,
Amsterdam, 1920.
S.A.P.J.H. Iansen, Iets over notariële werkzaamheden van Mathys Casteleyn, Handelingen
van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde XIII (1963), 5-28. Aldaar
uitvoerig over de functie van apostolisch notaris. In de posten uit de stadsrekeningen die
mej. Iansen aanhaalt, heet deze auteur een enkele maal ‘de castelein’, doorgaans echter
‘castelein’. Ook de spelling van de voornaam wisselt tussen één en twee t's (ook zelfs Mattys)
en tussen ij en y. Ik gebruik, als mej. Iansen in het zojuist aangehaald artikel, de veel
voorkomende Mathys Casteleyn, vooral gebruikt in de latere jaren.
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werk; zijn religieuze gedichten (in Diversche Liedekins) doen aan als maakwerk, wel
zeer in tegenstelling met zijn minnelyriek, die een fris en oorspronkelijk talent
verraadt; zowel de droeve, melancholieke gemoedstoestand als de blijde, uitgelaten
verrukking weet hij zonder al te hinderlijk artificiële kunstjes zangerig en welluidend
te verwoorden. ‘In zijn delicate versmuziek (“int payen der ooren leit die scientie
meest”) leeft een levensgevoel, dat nog wel veel middeleeuws bevat, maar in
hoofdzaak renaissantisch is: blijdschap om het leven, argeloos aanvaarden van de
vreugden en de smarten des levens en een verheugde ontdekkingslust in de wereld
van het zichtbare’1. Niet minder dan 24 van de 31 liederen2, waaruit zijn bundel
Diversche Liedekins3 bestaat zijn amoureus, ten dele getuigend van een zeer
nadrukkelijk behagen in de lichamelijke geneugten van het minnespel, anderzijds
van de smarten die de liefde brengt. De Diversche Liedekins zijn bekend uit uitgaven
van 1573-74 en 1616, maar werden waarschijnlijk ook reeds eerder (tussen 1545 en
1550) in het licht gegeven. Casteleyn componeerde zelf de muziek bij zijn teksten
die evenals enkele historieliederen, als dat op de slag van Pavia - veel opgang maakten.
Ook anderszins heeft deze notarius apostolicus het leven van de zonzijde bezien: in
de kringen der opgewekte rederijkers was hij een graag geziene gast en leidsman:
een groot deel van zijn leven was hij factor van de ‘Kersauwieren en Paxvobianen’
(de leden van de kamers Pax Vobis en De Kersauwe te Oudenaarde), en ontplooide,
mede in die hoedanigheid, een grote activiteit. Van zijn 36 esbattementen, 38
tafelspelen, 12 spelen van zinnen en 30 wagenspelen is alleen het zinnespel Pyramus
en Thisbe tot ons gekomen. Het wordt behandeld bij het toneel van de rederijkers.
Van grote betekenis is zijn befaamde De Conste van Rhetoriken (geschreven in
1548, verschenen in 1555, vijf jaar na zijn dood). Het is de eerste veelomvattende
schoonheidsleer in onze taal. Alleen al om dit feit is dit boek de moeite der aandacht
reeds ten volle waard; het demonstreert de belangstelling der rederijkers voor de
problemen van de kunst op en om zichzelf. Casteleyns werk is verder uiteraard een
belangrijke bron van inlichtingen voor onze kennis van de kunstop-

1
2
3

Th. de Jager, Ontwikkelingsgang, 44.
Waaraan nog een ongenummerde pagina is toegevoegd, waarop een ‘balade’ voorkomt en
de vermelding van de drukker.
Uitg. Diversche Liedekins, door K. Goossens, Brussel, 1943; C.G.N. de Vooys, Matthijs de
Castelein en zijn Diversche Liedekens, Album-Baur, Antwerpen, 1948.
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vattingen van deze auteurs. Zijn retorica is ondubbelzinnig geïnspireerd door een
waarachtige liefde voor de kunst, zoals men die toen begreep als ‘konste van zeere
wel te sprekene’.
O edel Rethorike vul wijser verstanden
Wat doet men u schanden, rein vrauwe vul eeren,
Alzo wel in Vlaenderen, als in ander landen:
Idioten met onghewasschen handen
Scheuren u, uwe costelicke cleeren,
Daghelicks hooric uwen last vermeeren,
Van straet dichters, zoomen te menigher stee ziet,
Zij en kuenen niet, noch en willen niet leeren,
Nochtans en kennen zij, een A voor een B niet.

Hij schrijft dus zijn Conste om de kunst over de gehele lijn in ere te herstellen, en
herinnert aan de oude tijden van Herodotus, Cicero, Homerus en zovele anderen, die
ook letten op het fraai zich uitdrukken in mooie taal. En, met moderner begrip dan
Erasmus, en denkende als Du Bellay iets later, verklaart hij: dat er in dit opzicht geen
verschil bestaat tussen het Latijn en het Vlaams: beide kunnen gekleed worden in
een schone taal. En
Wat esser dat den meinsche meer verblijdt
Dan een schoon redene, die ter mond uut lijdt
Wel ghecouchiert met vullen leden,
Ghelijck Isocrates en Naucrates deden...

Daartoe dient de leer der retorica; de zijne staat vol verstandige opmerkingen over
het gebruik van goede en ‘statelicke’ taal, opmerkingen over zuiverheid van maat
en rijm, een gedetailleerde leer over strofenvormen en dichtsoorten, die men in zijn
macht moet hebben vóór men zich waagt aan tafelspeelkens en esbattementen, om
tenslotte te kunnen eindigen met het spel van sinne. In de ‘Rhetorike extra-ordinaire’
behandelt hij de zeer ingewikkelde, naar onze, en ook naar Casteleyns opvatting
overdreven dichtvormen als intricate baladen (‘die menighen ontstichten’!),
dobbelsteerten en ketendichten, schaakborden1, simpletten en doubletten, ricqueracken
en baguenauden (‘als qua iuweelen’!), allemaal ‘vremde dijnghen’ die Casteleyn

1

Over deze vorm van ‘onnatuurlijk taalgebruik in het kwadraat’, G. Stuiveling, Schaken met
De Castelein, SpdL VII (1963-4), 161-84, herdrukt in Vakwerk, Zwolle, 1967, 75-101.
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klaarblijkelijk niet bewondert, maar waarvoor in de zestiende eeuw grote
belangstelling bestond. - Het is echter niet in het ‘extraordinaire’, dat zijn betekenis
gelegen is; veeleer berust die op het feit dat hij de leer van de retorica, die in de tijd
van de ‘seconde rhétorique’ was ingeëngd tot vooral vers-technische kwesties, weer
breder opvatte en in verband bracht met de eloquentia en haar aanzienlijk uitgebreid
aantal precepta1.
Voor de opzet van dit in dichtvorm geschreven werk ging Casteleyn te rade bij
L'art de rhétorique van Jehan Molinet, de befaamde Waalse dichter aan het Brusselse
hof van de regentes Margaretha, maar hij schreef het in het volle bewustzijn van de
eigengerechtigde waarde van de Vlaamse dichtkunst als onderdeel van de
Bourgondische tegenover de Parijs-Franse; hij is dan ook geenszins een slaafs
navolger van Molinet. Integendeel: voor de stof voor zijn verhandeling steunde hij
niet op de Franse uitspraken over zijn materie, maar op De Roovere en de grote
klassieke voorbeelden: de Grieken en Romeinen; hij blijkt terdege ingewijd in de
humanistische wetenschap van zijn dagen. Aan deze laatste ontleent hij een zeer
merkwaardige bijzonderheid van zijn werkje: zijn vertoog namelijk over de ‘veersen
in dichte’, dat wil zeggen métrische verzen die rijmen2, de ‘verre voorgangers van
de latere pogingen tot navolging van klassieke metra’; hiermee staat hij in de
Nederlandse letterkunde van zijn tijd geheel alleen3; de metrische pogingen en de
richting van het klassiek systeem van dichters als Baïf, Du Bellay, Desportes beginnen
juist iets later. Deze metrische verzenbouw behandelt hij echter onder de niet na te
volgen kunstjes der rhetorijke extraordinaire. De door Casteleyn voorgestane
verstheorie is beïnvloed door de Franse ‘arts de rhétorique’ en hun Latijnse
voorgangers, en is die van het ‘regels mate houden’, d.w.z. de beperking tot een
bepaald, overigens binnen één gedicht variabel, aantal lettergrepen, dus in wezen het
vrije middeleeuwse vers. Casteleyn heeft nog een zwakke poging gewaagd het gehéél
vrije inheemse vers te handhaven, door tellen en meten te verwerpen en de lengte
van een regel te doen duren ‘alzo langhe alst eenen aesseme heerden magh’. De
toekomst was

1
2

3

S.F. Witstein, Funeraire poëzie in de Nederlandse Renaissance, Assen, 1969 (Utr. prfschr.),
43.
Vers betekent hier het klassieke, metrische vers; dicht is de gewone term voor ijm en rijmvers.
Vgl. ook nog Coornhert in zijn voorrede voor De Dolinghe van Ulysse: Tis noch geen vaers,
maer rijm'.
F. Kossmann, Nederlandsch Versrythme, Den Haag, 1912, 18-21.
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echter beschoren aan een, voorlopig door lettergrepentellen, strenger gebonden vers.
Hangt aldus - naar ook weer dit voorbeeld bewijst - Casteleyn in veel opzichten
aan de vanouds overgeleverde vormen, hij heeft tegelijk het nieuwe voorvoeld dat
komen ging. Zijn Conste fixeerde de esthetica der rederijkers, maar de humanistische
inslag die Casteleyn kenmerkt, doet hem de mogelijkheden van een ‘schoon
sprekende’ kunst inzien, geïnspireerd op grote voorbeelden. Ware hij een groot
oorspronkelijk scheppend genie geweest met een rijker psychische inhoud, hij had,
in plaats van codificator met een vleug moderniteit te blijven, baanbrekend werk van
de eerste rang kunnen verrichten. Thans blijft hij een merkwaardige persoonlijkheid,
de schrijver van onze eerste invloedrijke esthetica (zijn werkje werd verschillende
malen tot in de 17e eeuw herdrukt) en de dichter van een bundeltje bekoorlijke liedjes
met modern accent. Casteleyn is de Paul van Ostaijen der 16e eeuw.

Proza
In deze tijd ziet men ook in het proza vernieuwing optreden. Maar daarnaast
handhaven veel prozageschriften de middeleeuwse traditie. Men kan dat uit de aard
van de zaak het eerst verwachten bij orthodox-katholieke auteurs.
Een zeer merkwaardig geval is zeker dat van de minderbroeder FRANS VERVOORT,
geboren eind vijftiende eeuw te Mechelen en daar gestorven in 1555. Hij stond te
boek als auteur van vele tientallen boeken, waarvan er een tiental tot ons gekomen
is, dat echt de naam ‘boek’ verdient. Op grond van deze publikaties genoot Vervoort
enige tijd de reputatie ‘wellicht de grootste nabloeier van Ruusbroec in de 16e eeuw’
te zijn geweest1. Het blijkt echter, dat Vervoort niet de schrijver van op zijn naam
staande boeken is geweest, maar dat hij verzamelaar van oudere teksten was die hij
kopieerde, soms combineerde, soms wat wijzigde: het mystieke element bijvoorbeeld
in de door hem gekopieerde teksten deed hij ‘verschrompelen tot ascetica’2; wat al
te

1
2

J. van Mierlo, Gesch. Oud- en Middelned. Letterkunde, 1928, 420; zie ook de uitvoerige
tekst over hem bij dez., Gesch. Lett. Ned. II, 382 vlg.
Deze plaatsing van Vervoort is definitief sinds de omvangrijke studie van Gaston J. Peeters,
Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid, Gent, 1968; het juist aangehaalde, 376.
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hoge bespiegeling was, liet hij achterwege. De vraag blijft of aan deze
vereenvoudiging geen principiële overwegingen ten grondslag lagen1. Is dit alles op
zich al merkwaardig, opmerkelijk is het feit dat Vervoort, in de zestiende eeuw
werkend, met grote ijver teksten uit de veertiende en vijftiende eeuw verzamelt en
kopieert ter stichting van zijn geloofsgenoten, maar met geen woord rept over wat
in de éigen tijd het geestelijk leven in beweging bracht. Hij kon dan ook als
anachronistisch gekenschetst worden2. Een toevallig belang ontleent Vervoort aan
het feit, dat door zijn kopieerlust teksten bewaard bleven die anders niet tot ons
gekomen zouden zijn.
Een werk van grote betekenis uit de eerste helft van deze eeuw is Die Evangelische
Peerle, voor het eerst uitgegeven te Utrecht in 1535, een complete verhandeling over
het ascetisch-mystieke leven in de bekende trant. Het bevat bladzijden prachtig
mystiek proza en is geschreven door een onbekende schrijfster, die ca. 1540 moet
zijn gestorven3. Haar activiteit houdt wel verband met de werkzaamheid der
Kartuizers, die in deze tijd, vooral vanuit Keulen, met duidelijke voorkeur geschriften
van deze aard in het licht gaven (van rond 1500 dateert de bewerking van Van Herps
Spieghel tot de Theologia mystica, terwijl Surius omtrent 1545 de gehele Ruusbroec
in het Latijn overzet). Zij schreef ook Den Tempel onser sielen, dat, minder beroemd,
literair nochtans hoger staat dan het voorgaande (uitgegeven in 1543).
In de geest van deze schrijfster arbeidt iets later Maria van Oisterwijc, terwijl ook
Pelgrum Pullen met zijn talrijke mystieke verhandelingen4 en de enige tijd geleden
ontdekte Ieperse karmeliet Fr. Amelry tot dezelfde geestelijke beweging behoren5.
Enkele auteurs uit het groot aantal, dat in deze tijd actief was en heel

1
2
3

4

5

Invloed (indirect eventueel)van de opvattingen van Pseudo Dionysius; zie G.J. Peeters, a.w.,
380-1.
G.J. Peeters, a.w., 370.
Evangelische Peerle, L. Reypens S.J. in OGE, 1928; erover schreef Dom Huyben O.S.B. in
OGE, 1928, 1929. Den Tempel onser Sielen, uitg. A. Ampe, Studiën en Tekstuitgaven van
OGE, Antwerpen, 1968. Over dit en haar tweede werk zie verder J. van Mierlo, Gesch. Lett.
Ned. II, 383-386, J.B. Kettemeyer S.J., Uit de briefwisseling van een Brabantsche mystieke,
OGE, 1927, en SpdL II (1968), 53-6.
Pelgrum Pullens, Die navolghinge Christi, uitg. A. van Elslander, uitg. Kon. Vl. Ac., Gent,
1958; ald. uitvoerige bibliografie; oudere lit. L. Reypens, OGE, 1928, 1929, 1940; A. van
Elslander, OGE, 1945.
L. Moereels publiceerde zijn Wat de Liefde Gods can bedriven in OGE, 1948; over hem A.
Ampe, Fr. Amelry, 1951.
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wat werken het licht deed zien, dat regelmatig herdrukt werd; het toont aan hoezeer
in deze tijd de katholieke leer uiteenzetting en positieve verdediging vond, hoe zelfs
in de eerste helft van de periode nog uitgesproken mystieke geschriften verschenen
en de aandacht trokken1. Zij verdienen deze aandacht, niet alleen om de hoge vlucht
die het gedachten- en gevoelsleven in deze werken neemt, maar ook om het zuivere,
door rederijkers-eigenaardigheden niet aangetaste Nederlands waarin zij geschreven
werden.
Van katholieke zijde bestaat ook in deze periode een uitgebreide letterkunde op
polemisch, geestelijk-voorlichtend en stichtend gebied, die echter niet zulke
belangrijke letterkundige produkten heeft opgeleverd als de geschriften, die zonder
polemiek een directe uiteenzetting geven van de katholieke leer2.
Anders geaarde geluiden klinken op uit de prozaliteratuur die door hervormden
geschreven werd. Dat ook het proza zou worden aangegrepen als een strijdmiddel,
viel te verwachten. Allereerst dient, van hervormde zijde, het treffende martelaarsboek
der doopsgezinden Het Offer des Heeren (1562) genoemd: een bundel brieven en
testamentaire beschikkingen, waaraan een aantal in de eenvoudige volkstoon gehouden
liederen was toegevoegd, dat getuigenis aflegt van de geloofszin der doopgezinden,
en van hun bereidheid hun overtuiging met hun bloed te bezegelen. Dit werk, en de
Veelderhande liedekens vormen de beide polen, waaromheen zich het literair leven
van wederdopers en doopsgezinden bewoog3.
Vernieuwing vond plaats door de humanisten. Daar vindt men een voorkeur voor
de beoefening van de epistolaire kunst. Men behoeft slechts aan de brieven van
Erasmus te herinneren om op de eminente waarde van deze kleinere, maar levende
en spontane kunstsoort de aandacht te doen vallen4. Voorlopig schrijft men,
humanistisch, de

1

2
3
4

De Evangelische Peerle b.v. werd in 1602 in het Frans vertaald door de biechtvader van
kardinaal De Bérulle, en uit deze vertaling putte ‘deze grootmeester der Fransche spiritualiteit
de hoofdopvattingen van zijn ascetisch-mystieke leering’; aldus J. van Mierlo, Gesch. Lett.
Ned. II, 385.
Hierover J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 375-86.
Over deze literatuur der hervorming, naast Kalff, Van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 152-161, en
de op blz. 454 noot 1 en 454 noot 4 aangehaalde werken van Smit en Heeroma.
Een keuze uit de brieven van Erasmus, door O. Noordenbos en Truus van Leeuwen, Erasmus
in den spiegel van zijn brieven, Rotterdam, 1936; een recenter uitgaaf door G. Degroote,
Brieven van Erasmus, Antwerpen, 1952.
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epistolae in het Latijn, als essays voor geestverwanten. In de zeventiende eeuw vinden
zij in de moedertaal hun afzetsel.
Oorspronkelijk werk was ook Gnapheus' dialoog Een troost ende Spiegel der
Siecken (1531), waarin met betrekking tot de geschiedenis van een arm, ziek man,
Lazarus geheten, samenvattend de nieuwe leer werd uiteengezet; het cultuurhistorisch
opmerkelijke van dit geschrift is, dat hier een humanist zich in de taal van het volk
tot de menigte richt om de nieuwe leer ingang te doen vinden1. Men acht dit geschrift
een der belangrijkste uit de eerste jaren der Hervorming2.
In deze periode begint ook de activiteit van de meest markante prozaschrijver uit het
kamp van de hervormingsgezinden: Marnix van Sint Aldegonde. Hij zet deze
werkzaamheid vooral voort in de hierna volgende periode, reden waarom hij daar in
zijn geheel behandeld wordt.

Toneel
1
Onder de literaire uitingen waarin de geestelijke stromingen van deze periode literair
zeer nadrukkelijk tot uiting komen, trekt allereerst het toneel de aandacht. Men krijgt
de indruk dat het toneel, vooral het rederijkerstoneel, maar toch ook het humanistische,
in deze tijd de rol vervult die thans fora en gesprekscentra innemen. Het toneel is het
forum waarop de actuele problemen aan de orde en ter discussie werden gesteld.
Voor deze wijze waarop een en ander aan de orde werd gesteld, zie in beginsel de
behandeling ervan in het hoofdstukje over het toneel van de rederijkers in de eerste
periode (hier p. 376). Gehandhaafd blíjft namelijk ook nu het episch karakter, het
karakter van zinnespel, het allegoriserend element. Het wordt in de zestiende eeuw
in veel opzichten versterkt, soms geformaliseerd, en uiteindelijk doodgeschreven.
Of moet men zeggen dat tegen 1600 de nieuwe geest zo sterk de overhand kreeg, dat
voor de oude vormen geen aandacht meer over-

1
2

G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 24.
Aldus P. Minderaa in zijn uitgaaf van Gnapheus' Acolastus, Zwolse Drukken, Zwolle, 1956,
18.
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bleef? Maar vóor het zover is beleeft het een grote bloei en wel in de behandeling
van, naar de aard van de stof, nogal uiteenlopende soorten1.
1

Hummelen maakt, voor wat de aard van de zestiende-eeuwse zinnespelen betreft, onderscheid
tussen wat hij noemt explicatieve en episch-dramatische spelen.
Onder explicatieve verstaat hij spelen waarin de zin van een spel het karakter heeft van wat
hij een explicatie noemt; men komt zulk een explicatie tegen in de titel van ‘Een spel van
sinnen. Die sin is: hoe sommich mens al syn goet beroeft is ende daerom byna desperaet is.
Hoe veel menschen met gemeen burger om nering roepen. Die gena Gods doet het huys van
nering open, maar veel mens en beleeft het niet’. De onderdelen van de explicatie nu kunnen
door beelden worden weergegeven. Als dit gebeurt, spreekt hij van explicatieve spelen (a.w.,
16).
Daarnaast handelt hij over spelen die de bewerking zijn van een oorspronkelijk episch
gegeven; hij noemt die episch-dramatisch (waarbij episch dus uitsluitend betrekking heeft
op de óorsprong van de stof). Onder deze episch-dramatische ontleende een veertigtal zijn
gegevens aan de bijbel, in de overige werd een ‘romantisch’ thema behandeld, meestal aan
de klassieke oudheid ontleend (Hummelen noemt ze ‘romantisch-klassieke spelen’; a.w.,
28).
Uitvoerig is door Hummelen aandacht besteed aan de sinnekens in het rederijkerstoneel. Hij
doet dat, omdat z.i. de sinnekens een sleutelpositie in de structuur van het rederijkersspel
innemen (24).
Een groot deel ervan is bedoeld als personificatie van bepaalde negatieve bewegingen van
het gemoed of een negatieve instelling daarvan; een kleine minderheid drukt een meer
uiterlijke toestand uit, met name die waarin het duivelachtige (de activiteit als verleider) of
het algemeen negatieve wordt geaccentueerd. Er is, doordat de nadruk valt op de eerste groep,
een duidelijke discrepantie met de oorspronkelijke middeleeuwse opvatting; zeer globaal
gesteld: in de oorspronkelijke middeleeuwse opvatting wordt de macht van het kwaad duidelijk
door de duivel of een van zijn dienaren vertegenwoordigd, in het zich in de zestiende eeuw
ontwikkelend rederijkersspel zetelt het boze beginsel veeleer in de mens zelf (a.w., 40), teken
van de nieuwe tijd! (Dit alles zeer duidelijk in de explicatieve spelen; in de spelen die hun
stof aan epische gegevens ontlenen, is de ontwikkeling anders, maar toch uiteindelijk niet
wezenlijk verschillend. Daarover a.w., 343-52.)
Hummelen acht, a.w., 244, de sinnekens tot op zekere hoogte verwant aan de onderduiveltjes,
afstammend op hun beurt van de nikkers, alven en kobolden uit de voor-christelijke tijd, méér dan aan Satan en Lucifer, maar de sinnekens zijn ontstáan uit de allegorische denkwijze;
zij zijn geëmancipeerd uit het grote gezelschap van weinig gedifferentieerde negatieve figuren,
dat in de oude moraliteiten voorkwam; daarbij konden functies van de duivel - duiveltjes uit
het heiligen- en mirakelspel - op deze personificaties worden overgedragen; er ontstond dus
wel een verschuiving tussen de duivel en de personificatie van het boze beginsel; zie a.w.,
320, 323, 341, 368, 375. Over de vraag hoe in de rol van negatieve personificaties elementen
doordrongen die van deze personificaties sinnekens hebben gemaakt, handelt Hummelen,
324 vlg. (De figuur van de duivel bleef overigens wél voortbestaan, a.w., 368-74, maar niet
als concurrent van de sinnekens; deze bemoeien zich ‘alleen maar’ met wat tot dood en
verdoeming leidt; de duivel houdt zich bezig met het voltooien van het oordeel, a.w., 374.)
Om het belang van het werk, een korte opgave van wat in Hummelens boek behandeld wordt:
allereerst is de rol van de sinnekens uitvoerig door Hummelen ontleed (zie zijn hoofdstukken
III tot en met VII over de algemene vormen van hun optreden, de motieven van de scène-apart,
het contact met anderen, de scène-apart, als emotionele reactie en het afgangstoneel); daarna
volgt (hoofdstuk VIII) een kenschets van de functies die de sinnekensrol in het spel vervult:
die functie kan zijn dramatisch, technisch, komisch en/of didactisch; - belangrijk is
Hummelens vaststelling dat de scène-apart vaak meer is dan een intermezzo, zoals vaak
gedacht is, maar dat zij in een specifiek-dramatische verhouding tot de overige scènes staat:
met haar traditionele heftigheid en demonische onthulling is zij een ‘schokkende’ manifestatie
van het boosaardig-transcendente, die de betrekkelijkheid van al het overige aan het licht
brengt (a.w., 222 en 230).
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2
Wát werd, in deze tijd, met name in de spelen van zinne, maar toch ook in andere
spelen1, aan de orde gesteld? Van Es onderscheidde het satiriek duivelspel, de politieke
satire, reformatorische en antireformatorische satires, de nabloei van het religieuze
spel, en het romantisch spel. Van elk dezer spelen komen wij in het vervolg
voorbeelden tegen2.
Aan een strootje kan men zien hoe de rivier stroomt: de mysterie-spelen of wat
daarop lijkt, raken duidelijk op de achtergrond om plaats te maken voor bijbelspelen
waaraan de voorkeur gegeven wordt, - op dezelfde wijze als in de beeldende kunst
(schilderkunst) de voorkeur gegeven wordt aan uitbeeldingen van voorstellingen uit
de bijbel3. Geleidelijk echter gaat ook de belangstelling voor bijbelse stoffen weer
verminderen, en krijgt men uitdrukkelijk aandacht voor de actueel-religieuze
problemen, de religieuze problematiek van de mens, kerkelijke toestanden en de
sociaal-economische toestanden en misstanden van de tweede helft zestiende eeuw.
Deze aandacht, die vooral in de

1
2
3

Samenvattend werk E. Ellerbroek-Fortuin, Amsterdamse rederijkersspelen in de 16e eeuw,
Groningen, 1937.
Gesch. Lett. Ned. III, 280 vlg.
Bijvoorbeeld, en met name, het leven van Christus op aarde, de lerende Christus, de prediking
van Johannes de Doper (en niet zijn onthoofding), het verhaal van de menselijke
barmhartigheid zoals dat spreekt uit de barmhartige samaritaan, en dat van de verloren zoon
(de ondanks zondigheid in genade weer aangenomen mens). Zie Van Gelder, Erasmus, 44.
Interessant is de vergelijking die Van Gelder maakt tussen Jeroen Bosch en de een halve
eeuw later werkende Brueghel, a.w., 52-4.
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spelen van sinne tot uitdrukking komt, heeft doorgaans een didactische strekking;
deze didactische strekking kan beogen te onderrichten; niet zelden draagt zij een
hekelend, polemisch of satirisch karakter. Mak spreekt in dit verband van de
‘historiseringstendens der rederijkers’, waarmee hij kennelijk bedoelt, dat steeds
meer gegevens uit de concrete werkelijkheid van tijd en plaats (‘historisch’ gedateerde
gegevens dus) in de tekst gaan voorkomen. Hij ziet als tegenwicht hiertegen de
‘allegorie’1.
Voortdurend sterker doordringende humanistische invloeden leiden op den duur
tot verschuiving van het gezag van de bijbel (evangelie) naar dat van de rede, de hele
aanschouwingswijze van de wereld gaat steeds verder afwijken van de middeleeuwse,
wordt steeds duidelijker ‘modern’, dat wil zeggen gericht op het leven hier op aarde
en op de vraag hóe dit te leven, - mede duidelijk onder invloed van nawerkende
erasmiaanse invloeden2. In dezelfde richting wijst de aandacht voor stoffen uit de
klassieke oudheid, en, op den duur, tegen het einde van de eeuw, belangstelling ook
voor de vorm die in ‘klassieke’ opvatting beïnvloed wordt.

3
Klassieke invloeden werken al, in aanzienlijke mate, vanaf het begin van de vijftiende
eeuw in op het toneel, en wel via wat men het Latijnse schooldrama noemt. Dat in
dit zg. Neolatijnse drama het Latijn gebruikt wordt, wijst in de richting van het
humanisme. Deze drama's zijn dan ook geen rederijkersspelen, maar uiting van de
intellectuele bovenlaag, in dit geval met name van de rectoren der Latijnse scholen.
Zij schreven deze toneelstukken met de overwegend didactische bedoeling, nl. de
leerlingen der scholen3 gelegenheid te geven tot toneelspelen, en wel van stukken
die goede zeden en wijsheid bevorderen, een en ander in zuiver welsprekend Latijn.
Terentius4 en Cicero zijn

1
2
3

4

J.J. Mak, Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957, 84-5.
Uitvoeriger hierover Van Gelder, Erasmus, 63-4.
Vgl. P.N.M. Bot, Humanisme en Onderwijs in Nederland, Utrecht, 1955, dat in zekere zin
als een vervolg gelden kan op het werk van R. Post over Scholen en Onderwijs gedurende
de middeleeuwen, Utrecht, 1954. Over het toneelspel en het schrijven voor toneel op de
jezuïetencolleges in de zuidelijke Nederlanden L. van den Boogaard, Het jezuïetendrama in
de Nederlanden, Groningen, 1961.
P.J.M. van Alphen, Nederlandse Terentius-vertalingen in de 16e en 17e eeuw, Tilburg, 1954.
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de grote voorbeelden, later, tijdens de vroege humanisten, ook Seneca en Plautus.
Toen het aantal echt-klassieke, voor dit doel geschikte stukken op den duur
onvoldoende bleek, gingen verschillende schrijvers, vooral rectoren van Latijnse
scholen ertoe over nieuw-Latijnse stukken te schrijven. Dit alles begint in de tweede
helft der vijftiende eeuw in Italië; daarna volgen Frankrijk (1502) en Leuven (1509),
waar Dorpius de Aulularia op de planken bracht. Deze Dorpius (Maarten van Dorp)
schreef als eerste in 1509 een Dialogus met een klassieke stof1. Een deel van deze
stukken behandelt naar het wezen eigenlijk niet anders dan de in deze tijd bekende
stoffen in een Latijnse aankleding; aan de mythologie ontleende stoffen, bijbelse
onderwerpen, heiligenlevens, gegevens voor zinnespelen èn voor kluchten worden
hier in humanistische opsmuk vertoond. Maar deze opsmuk - en hierin onderscheidt
zich dit Latijns toneel gunstig van de gelijktijdige lyriek - wordt verlevendigd door
uitbeelding van goed waargenomen leven, die heel wat belangwekkender produkten
oplevert dan de boekenwijsheid der lyrici.
De ‘moderne’ geest vindt men in een der bekendste stukken uit de ‘humanistische’
sfeer, de Acolastus (1529) van de Haagse rector GUIL. GNAPHEUS, alias Willem de
Volder (1493-1568). Men herkent in dit stuk de voorkeur voor het motief van de
Verloren Zoon2, maar de gedachtengang is zozeer doordrenkt van erasmiaanse en
echt humanistische opvattingen (met een voorkeur voor filosofische en ethische
overwegingen) dat het inderdaad meer humanistisch dan bijbels spel moet heten.
Toch noemt men het doorgaans ons eerste bijbelse schooldrama. In navolging van
Plautus en vooral Terentius is het zorgvuldig gebouwd: het is ingedeeld in vijf
bedrijven, met regelmatige metrische verzen3.
De Acolastus laat zich ook in onze tijd nog bijzonder prettig en aangenaam lezen;
Gnapheus moet op het tijdstip dat hij dit werk schreef, bepaald door de geest van de
dramatische muze gehanteerd zijn geweest om dwars door de bindingen waaraan hij
onderworpen was of zichzelf onderworpen had zulk een levend en levendig spel te
kunnen schrijven. Gnapheus blijkt enerzijds gebonden te zijn aan zijn overtuigd
protestants christendom, anderzijds is hij humanist in optima

1
2
3

E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 83.
Over dit motief J.F.M. de Kat, De Verloren Zoon als letterkundig motief (diss. Nijmegen),
1952.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 15-77.
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forma met aanzienlijke belangstelling voor pedagogische vraagstukken en de
wijsgerige problematiek aangaande het bestuur en de ordening van de kosmos door
God, een god of een toevallig lot. Op hoogst curieuze wijze worden deze beide
gezichtspunten gecontamineerd in de discussie die de vader van de Verloren Zoon
- welke vader symbolisch staat voor God de Vader - voert met zijn vriend en raadsman
Eubulus; Eubulus moet de moedeloze, ietwat wanhopige vader (God!) niet alleen
met bijbelcitaten, maar ook door humanistische wijsheden moed inspreken en van
een liefdevolle voorzienigheid overtuigen! En de beide mannen disputeren als antieke
personages, waarbij Eubulus de goden aanroept dat ze de Vader de juiste overtuiging
mogen bijbrengen1. Dit alles moge de Acolastus vooral cultuurhistorisch van belang
maken, zijn blijvende literaire waarde ontleent het aan Gnapheus' vermogen ondanks
alles levende personen uit te beelden2. - De Latijnse Acolastus werd tussen 1529 en
1585 liefst zevenenveertig keer herdrukt, er verscheen geen Nederlandse vertaling3.
Merkwaardig genoeg schreef Gnapheus in dezelfde tijd Een troost ende spiegel
der siecken (1531)4, naar de geest volgens dezelfde opvattingen, Erasmiaans, voor
een groot deel reformatorisch5, maar ditmaal geheel in de taal van de bijbel en met
teksten uit de Schrift. Mogelijk heeft de aard van het publiek waartoe hij zich richtte,
dit verschil in formulering bepaald.
De nieuwe, meer naar het aardse gewende, geest treft men aan in de Hecastus
(1539) van GEORGIUS MACROPEDIUS6, - een der vruchtbaarste auteurs van zowel
ernstige als kluchtige spelen. In vergelijking met zijn ietwat schraal voorbeeld,
Elckerlijc-Homulus, (Macropedius verving een aantal allegorische figuren door reële
personen) kent Hecastus een volheid van leven die het oorspronkelijke werk (de
Elckerlijc) niet kent,

1
2

3
4
5
6

Uitgave van Acolastus door P. Minderaa, Zwolle, 1956.
Over de Acolastus, Van Gelder, Erasmus, 39-41. - Dat in de Acolastus Gnapheus' protestantse
en polemische gezindheid minder sterk spreekt, moet vermoedelijk aan bijkomstige motieven
worden toegeschreven; vgl. Minderaa, t.a.p., 14-16 en 39.
Van Gelder, 41; Minderaa, 27.
S. Cramer en F. Pijper, Bibliotheca Reformatoria Neerlandica I, 1903, 137 vlg.
Van Gelder, Erasmus, 27.
Op Georgius Macropedius' Bassarus promoveerde te Utrecht R.C. Engelberts (1968); hij
behandelt in zijn proefschrift meer dan alleen de vastenavondklucht (waarin koster Bassarus
de hoofdrol speelt), nl. ook leven en werk van Macropedius. Zie verder R.C. Engelberts en
W.P. Gerritsen, De dobbelscène in Macropedius Bassarus, NiTlg 61 (1968), 391-6.
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zoals ook zijn andere komedies en kluchten met talent het leven van zijn tijd
uitbeelden1.
Ook in het zuiden bloeide dit schooldrama, al heeft het daar geen schrijvers van
Macropedius' en Gnapheus' formaat opgeleverd. Opmerkelijk is alleen het werk van
GREGORIUS VAN HOLLOGNE (Hollonius) die in 1556 drie heiligenspelen uitgaf
(Catharina, Laurentius en Lambertus), waarin hij zich voor wat de stof betreft aansloot
bij de rederijkerstraditie; voor de vorm blijkt hij vooral onder invloed van Seneca te
staan: de voorschriften van het klassiek toneel zijn door hem - voor de eerste keer
wellicht in het zuiden - streng in acht genomen2. Met deze stukken gaf Hollonius de
stoot tot de grote bloei van het klassiek heiligenspel, dat door de jezuieten dan in de
zuidelijke gewesten krachtdadig bevorderd zal worden.

4
Nog geheel binnen de katholieke traditie staan twee spelen over de geschiedenis van
Pyramus en Thisbe. De behandeling ervan volgt op het latijnse schooldrama. Hun
verband ermee is gering, maar in één opzicht mag een band gelegd worden: de stof
is gekozen uit de klassieke oudheid (Ovidius). In beide stukken wordt echter met
deze stof op orthodox-katholieke wijze gemanipuleerd.
Het eerste spel is dat van MATHYS CASTELEYN3. Deze auteur moet 36 esbattementen,
38 tafelspelen, 12 spelen van zinnen en 30 wagenspelen geschreven hebben. Er is
bijna niets van over. Alleen het zinnespel Pyramus en Thisbe is tot ons gekomen.
Het is een vrij uitvoerig spel4 (‘schoon Retorike’) (1531 versregels), dat in veel
opzichten kenmerkend is voor de beste aspecten van de rederijkerskunst. De taal is
klankrijk en soms fraai lyrisch; andere technische vormaspecten waaraan de rederijkers
waarde hechtten (rijmklanken, strofebouw) zijn ruimschoots aanwezig. De bekende
historie wordt in tweeëntwintig korte, afwisselende taferelen behandeld, zo, dat het
verloop van de ge-

1
2
3
4

G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 99.
E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 84.
Over de auteur-zelf en zijn andere werken zie p. 467 vlg.
Uitg. door Van Es, Pyramus en Thisbe. Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, Zwolle,
1965 (beoordelingen van deze uitgaaf door J.J. Mak, TNTL 82 (1966), 196-205 en G. Kuiper,
Leuvense Bijdragen 55 (1966), 115-39).
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beurtenissen duidelijk overkomt. Een aanzienlijke rol spelen de beide sinnekens:
Bedrieghelic Waen en Fraudelic Schijn; zij zijn in dit spel geen eigenschappen van
figuren, maar laaghartige stokebranden die het geluk van twee jonge mensen belagen
en er ook in ‘slagen’ dit te vernietigen1. In de proloog wordt al meegedeeld, dat de
liefdesgeschiedenis ‘bij gheestelike morale’ uitgebeeld zal worden, d.w.z. dat het
verhaal een zedelijke strekking zal krijgen. Die volgt dan ook aan het slot, waar de
vader en moeder van de kort daarvoor gestorven Pyramus en Thisbe meedelen dat
door Pyramus de Zoon Gods wordt voorgesteld, door Thisbe de devote ziel, deze
beiden elkaar van de aanvang van de wereld beminnend, enz.; de muur tussen hen
beiden was de zonde van Adam die ze gescheiden hield, de moerbeiboom het kruis;
de fontein symboliseert het doopsel; de leeuw is de duivel die de ziel belet te komen
bij de ‘fontein der gracien’,- dit alles een duidelijk voorbeeld, kan men zeggen, van
de middeleeuwse zucht tot allegorie, waarbij hier een verhaal uit de oudheid - met
heel het apparaat van Griekse goden en godinnen dat in het heidense Babylonië op
zijn plaats geacht werd - geïnterpreteerd wordt als allegorisch te staan voor een
geestelijk gebeuren. Opmerkelijk is dat, in tegenstelling met het hierna te bespreken
Haarlems spel, in dit stuk de aardse liefde in het geheel niet veroordeeld, maar
aanvaard wordt, zij het dat zij als uitgangspunt moet dienen voor de allegorese die
erop volgt. Wel is duidelijk dat deze allegorese de ‘hoofdzaak’ is, althans heel
belangrijk2.
Casteleyns spel gaat niet rechtstreeks terug op Ovidius; de auteur steunt, in elk
geval ten dele, op de Bible des poètes van Thomas Waleys (Valois)3. G.A. van Es
had reeds waarschijnlijk gemaakt dat Pyramus

1

2

3

Pas tegen het einde wordt de betekenis van hun namen duidelijker omschreven: Fraudelic
Schijn heeft zijn rol gespeeld door Pyramus te laten geloven dat Thisbe door de leeuw gedood
was; Bedrieghelic Waen deed hem hetzelfde denken (zie de verzen 1453-1462). Veel verschil
tussen de beide figuren bestaat dus niet. En het is maar goed dat de leeuw, óók geheel
onverwacht voor de sinnekens-zelf (zie verzen 1233 vlg.), te voorschijn komt. Met andere
woorden: de sinnekens hebben wel de bedoeling de beide gelieven in het ongeluk te storten;
een concreet plan echter bezitten zij niet.
Daarbij moet de mogelijkheid opengehouden worden, dat de proloog en dus de mededeling
dat de geschiedenis van Pyramus en Thisbe ‘bij gheestelike morale’ wordt verhaald, later
(door een ander?) is toegevoegd; vgl. G.A. van Es, 67.
Zowel over de voorgangers (bronnen) van Waleys als over de wijze waarop Mathys Casteleyn
de Bible des poètes bewerkte, zie de studie van G.A. van Es vóór zijn uitgave van Pyramus
en Thisbe, 46 vlg., maar ook de opmerkingen daarover van J.J. Mak, TNTL 82 (1966), 197.
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en Thisbe als een jeugdwerk van Casteleyn beschouwd moest worden, vervaardigd
omstreeks 1515. Mej. Iansen heeft aangetoond, dat het werk inderdaad reeds begin
zestiende eeuw geschreven moet zijn, en dat er een (de) eerste druk verschenen is
vóór 15211.
Uit ongeveer dezelfde tijd als Casteleyns Pyramus en Thisbe dateert het z.g.
Haarlemse spel over dit onderwerp: het telt niet meer dan 564 regels. Het luidt met
zijn volledige titel Een spel van sinnen van de historie van Piramus en Thisbe
genaempt de Sinnelijcke genegentheijt. Hier valt, op wel nadrukkelijke wijze, de
nadruk op de éigenlijke naam van het spel, namelijk de ‘Sinnelijcke genegentheijt’.
Daarop heeft ook inderdaad dit spel betrekking, - en wel om die genegenheid af te
wijzen als een gevaar voor de mens; tegenover deze gevaarlijke liefde wordt dan
gesteld de waarachtige liefde tussen God en de ziel. Aardse liefde, waarin de
zinnekens Sinnelijcke genegentheijt en Hertelijke Lust de Amoureuze bewegen, is
slechts ‘een blaese gevult metten winde’; - het is zelfs zó, dat het de zinnelijke
genegenheid was die de eerst zuivere menselijke natuur schond; en dit gebeurde let wel - door Adams misdaad; dit is ‘origo pecatij’, voegt Poetelijck Geest eraan
toe; door het doen vertonen van de geschiedenis van Pyramus en Thisbe wil Poetelijck
Geest dan ook de Amoureuze van zijn neiging tot de aardse minne genezen om hem
te bekeren tot de liefde tot Christus (verzen 464-71).
Op opvallend knappe wijze heeft de auteur een aantal componenten met elkaar
tot een eenheid vervlochten:
a. de activiteit der tot aardse liefde bewegende sinnekens2 in het algemeen, en in het
bijzonder met betrekking tot de Amoureuze;
b. de bemoeiing van de ‘docktoor’ Poetelijck geest met de Amoureuze: de docktoor
beoogt de verliefde terug te houden; hij doet dit door - met enigerlei assistentie van
de beide zinnekens c. de historie van Pyramus en Thisbe te doen vertonen, waarin
d. telkens de zinnekens hun rol spelen, zelfs in die mate dat zij
e. tijdens het spel van Pyramus en Thisbe dit spel imiterend parodiëren;
f. de conclusie van de Amoureuze, dat uit een kleine oorzaak grote

1
2

Mej. S.A.P.J.H. Iansen, NiTlg 1967, 189-94.
Die dus een dubbele functie bezitten: zij verbeelden de innerlijke gevoelens en gedachten
van de handelende personen, èn zij spelen met hen als ‘demonische machten’; zij vuren de
minnenden aan, maar steken tevens de draak met hen door ironische omschrijvingen etc.;
vgl. G.A. van Es, inl., 17.
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(nadelige) gevolgen voortvloeien, waarop Poetelijck Geest toespitst: zie waartoe
‘ongeordineerde minne’ leidt, - om daarop een pleidooi te voeren voor de ‘andere’
minne, namelijk de geestelijke tussen Christus en de ziel.
g. Daarop volgt, telkens scherper toegespitst, de allegorese van het verhaal. Zeven
onderdelen dus, eventueel te groeperen tot drie taferelen met als middenstuk de
historie van Pyramus en Thisbe, voorstuk de door de zinnelijke genegenheid verblinde
mens, derde deel de tot inzicht in de goddelijke liefde gekomen mens1.
Gaf Casteleyn dus de geschiedenis van de beide gelieven volledig
‘sentimenteel-romantisch’ (om daarná als het ware in een nádere toevoeging een
godsdienstige toepassing en verdieping te geven), het Haarlems spel bedoelt de aardse
liefde af te wijzen om alleen op de goddelijke de aandacht te vestigen: deze afwijzing
en deze aanbeveling nu zijn in dit spel knap door elkaar vervlochten. Dit heeft weer
tot gevolg dat de beide allegorieën literair van aard verschillen: in het spel van
Casteleyn wordt het wereldlijk gegeven in een gesloten geheel ná de
liefdesgeschiedenis theologisch getransponeerd, in het Haarlemse spel wordt telkens
een ander aspect van de transpositie belicht2.
Het is bij eerste lezing reeds duidelijk dat het spel van Casteleyn met het
zogenaamde Haarlemse niets heeft uitstaan: niet alleen dat opzet en bedoeling van
beide stukken totaal anders zijn, ook de wijze waarop het ‘Haarlemse’ stuk
‘geschreven’ is; merkwaardig zelfstandig in zijn compositie, blijkt de auteur stilistisch
en verstechnisch verre de mindere van Casteleyn; in niet weinig gevallen rijgt hij
woorden vrij hulpeloos aan elkaar; duidelijker dan door de gekunstelde taal die het
stuk kenmerkt, wijkt door deze hulpeloosheid het Haarlemse spel af van dat van
Casteleyn3. Als toneelstructuur echter is het Haarlemse spel opmerkelijk.
Voor wat de lokalisering van het ‘Haarlemse’ spel betreft: men heeft

1

2
3

Deze driedeling vindt men aangegeven in de studie van Van Es; maar misschien gaat hij te
rigoureus uit van de gedachte dat de historie van Pyramus en Thisbe een gesloten geheel is
of - onbedoeld - dat het stuk draait om die historie, wat niet het geval is: de historie is ‘maar’
een demonstratie. Van Es-zelf zet dit alles overigens duidelijk uiteen.
Vgl. Van Es, 44-6.
Van Es stelt terecht dat de stukken in ‘bepaalde opzichten hemelsbreed verschillen’; dat doen
zij over de hele linie inderdaad. Van Es heeft de verschillen nader uitgewerkt, 32-40.
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op grond van de taal Zuidnederlandse oorsprong waarschijnlijk geacht; Van Es acht
dit niet noodzakelijk. Als datum waarop het geschreven kan zijn, acht hij de
onderstelling ca. 1518 ‘niet onaannemelijk’; misschien is het zelfs uit het laatste
kwart van de vijftiende eeuw1.
De tekst werd gevonden in het verzamelhandschrift van de Haarlemse
rederijkerskamer De Pelicaen met de zinspreuk ‘Trou moet blijcken’, waarin het ca.
1600 werd opgetekend. Op een of andere manier moet het dus ook in die tijd nog
belangwekkend zijn geweest.

5
Sterk traditionalistisch, nog geheel middeleeuws, is het werk van CORNELIS
EVERAERT, die zijn bekendheid vooral te danken heeft aan de omstandigheid, dat hij
zo ‘ambitieus’2 was zijn 35 toneelstukken3 in een eigen handschrift te verzamelen.
Everaert is nog geheel een man van de oude stempel, een door de nieuwere stromingen
vrijwel niet aangeraakte middeleeuwse geest; hij vertegenwoordigt in deze periode
nog volop de oude tijd. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar sociaal-economische
toestanden en problemen en naar aangelegenheden uit het huiselijk leven. De eerste
categorie werd hem aanleiding tot het schrijven van stukken waarin het medegevoel
met de arme een sympathieke noot aan zijn werk geeft, waarin ook zijn protest
weerklinkt tegen de z.i. algemeen dóórdringende hebzucht (Spel van den Crych),
alsook tegen de inhaligheid, luiheid en onzedelijkheid van de geestelijkheid - een
aloud motief, welks behandeling in deze tijd echter de overheid inopportuun moest
voorkomen4. Een verbod tot opvoering beliep zijn Spel van dOngelycke munte, met
betrekking tot monetaire vraagstukken die toen aan de orde waren. Het verbod raakte
echter niet zozeer zijn vooruitstrevende als wel zijn reactionaire opvattingen: Everaert
is praktisch de tegenstander van het streven naar centralisatie en absolutisme, en
houdt de zijde van de gilden die aan het verlies van hun invloed de heersende malaise
toeschreven. - De geloofskwesties

1
2
3

4

Vgl. zijn inleiding, 78-9, 90 vlg., en 111.
W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme, 100.
Het zijn: 7 stichtelijke godsdienstige spelen (waaronder Tspel van Maria Hoedeken, een
Maria-mirakel); 13 maatschappelijk-staatkundige spelen, vooral met betrekking tot de
toenmalige misstanden; 8 tafelspelen, vooral korte gelegenheidstukjes voor aan tafel bij een
feest; 7 kluchten.
W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme, 105.
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hebben Everaert maar matig geïnteresseerd: de eerste windstoten van de opkomende
storm heeft hij ternauwernood gevoeld.
Grote waardering heeft Everaert tijdens zijn leven - de periode van zijn
dramaturgische activiteit valt tussen ongeveer 1509 en 1538 - niet genoten, hetgeen
ons niet kan verwonderen: de ernstige stukken zijn gesteld in de zinnebeeldige trant
en behelzen vaak niet meer dan verhandelingen in dialoogvorm. Het beste is Everaert,
waar dóór de allegorie de alledaagse werkelijkheid heenbreekt en zedenschildering
gegeven wordt. Het hoogtepunt van zijn toneelarbeid vindt men in de zeven korte
spelen zónder allegorische personen, als het esbatement Van den Visscher; de visser
en zijn vrouw worden op zee door een storm overvallen; zij biecht hem haar zonden,
waarbij hij verneemt, hoe twee van zijn drie kinderen niet hèm tot vader hebben...
Als hij echter aan de beurt van biechten is, is de storm juist bedaard, zodat hij er
gevoeglijk het zwijgen toe doen kan. Eenmaal thuis, weet de vrouw een zodanige
uitleg aan haar bekentenis te geven, dat de sullige man gecontenteerd is1. De man
die zijn vrouw onder de duim heeft, - een vrij ongewone situatie overigens in de
middeleeuwse kluchten! - is een der drie personen uit Tspel van der nichte: de nicht
onderricht de vrouw, hoe zij haar man van zijn dictatoriale macht te beroven heeft.
Handtastelijkheden vormen, als altijd, een dankbaar toegejuicht element. Is het nodig
op te merken, dat het scabreuze element stukken als deze een soms triviale inslag
verleent? Opmerkelijk is de wijze, waarop Everaert in zijn ernstige spelen het heilige
en het platvloerse, om niet te zeggen obscene, met elkaar vermengt, nú nog in dèze
tijd, waarin de religieuze ernst aller gelaat verstroeft2.
Everaert stond dus wel grotendeels buiten de grote stromingen van zijn tijd, waarop
hij ternauwernood reageert. Dat Everaert in zijn tijd niet meer als spreekbuis der
gemeenschap dienen kon3, kan dan ook wel de reden geweest zijn, waarom niet hij
werd aangewezen als de vertolker van Brugge, toen deze stad in 1539 met een stuk
vertegenwoordigd moest zijn op het befaamde Gentse rederijkersfeest van dat jaar,
waar de deelnemende gezelschappen antwoord kwamen geven op de in

1
2

3

Uitg. door J. Mak, Vier Excellente Kluchten, Klassieke Galerij, Antwerpen, 1950.
Spelen van Cornelis Everaert, uitg. J.W. Muller en L. Scharpé, Leiden, 1898, 1900, 1920.
Een uitvoerige studie over Everaert's spelen als Spiegel van de maatschappelijke toestand
zijns tijds schreef J.W. Muller, VMA 1907, 433-91. Laatstelijk over hem W.J.C. Buitendijk,
Het Calvinisme, 100-115.
W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme, 105-6.
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die tijd klemmende vraag ‘welck den mensche stervende meesten troost es?’. Daarover
hieronder.
Behalve het werk van Cornelis Everaert moet in deze jaren nog heel wat ander
toneelwerk hebben bestaan van overwegend traditionalistisch karakter: een inventaris
van het gilde van St. Kathelijne ter Hooie te Gent uit 1532 vermeldt een hele lijst
van spelen, waaronder, naast heiligenspelen, ook titels voorkomen van klaarblijkelijk
wereldlijk, ridderlijk-romantisch toneel, wellicht voortzetting van de abele spelen
uit een vorig tijdvak. Niets daarvan is echter tot ons gekomen.

6
Wèl tot ons gekomen, maar nog slechts ten dele uitgegeven, is een tweehonderdtal
meer typisch eigentijdse spelen, dat in veel opzichten éénzelfde geest ademt: spelen
van zinne met als stof vooral religieuze, zedenkundige, sociaal-economische en
artistieke vraagstukken.
Van bijzondere betekenis in de actuele situatie zijn vooral geweest de Gentse
spelen1 van 1539, direct na de opvoering gedrukt. Vier drukken, te Gent en Antwerpen,
bewijzen hoe groot ook bij de tijdgenoten de belangstelling voor de spelen was. De
vraagstelling die de makers van de spelen voor zich kregen: ‘Welc den mensche
stervende meesten troost es?’ dwong hen ook wel zich van tal van essentiële
problemen rekenschap te geven. Het stervensmoment werd centraal geplaatst, dat
wil zeggen het moment waarop de mens zich volledig rekenschap te geven heeft
over het leven op aarde en de eeuwigheid, over zijn verhouding tot deze beide, over
de waarde die hij toekent aan het leven op aarde èn de vier uitersten, over de wijze
waarop het een moet en kan voorbereiden op het ander. Vrijwel alle discutabele
kwesties kwamen impliciet bij deze vraag aan de orde, kort nadat Erasmus zijn De
praeparatione ad mortem (1534) had geschreven, en de Latijnse bewerking van
Elckerlijc door Ischyrius (1536) te Antwerpen in 1538 ver-

1

Spelen van Sinne binnen Gendt verthoont. 1539, opnieuw uitgegeven door L.M. van Dis en
B.H. Erné, De Spelen van Zinne, vertoond op het landjuweel te Gent, deel I, Tekst, Groningen,
1939. Over de spelen: L.M. van Dis, Reformatorische Rederijkersspelen uit de eerste helft
van de XVIe eeuw, Haarlem, 1937; J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 366-9; B. v.d.
Eerenbeemt, Onze Taaltuin X, 114; W.J.C. Buitendijk, Het Calvinisme, 107.
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schenen was, voorafgegaan overigens door het al genoemde Een troost ende spiegel
der siecken door Gnapheus (1531)1.
In de Gentse teksten treden duidelijk katholieke affirmaties én duidelijk
reformatorische invloeden op; daarnaast hebben typisch Erasmiaanse opvattingen
ingewerkt op de auteurs der refreinen en zinnespelen. Protesten tegen misbruiken,
tegen een vaak onwaardige geestelijkheid behoeven niet noodzakelijk teruggebracht
te worden tot een reformatorische gezindheid; zij kunnen voortvloeien uit een door
Erasmus beïnvloede mentaliteit, die echter naast deze negatieve effecten ook duidelijk
positieve kent in haar poging een intellectuele cultuur te scheppen die gedomineerd
wordt door een ideaal van waarachtige godsvrucht2.
De nadruk die in deze spelen en refreinen gelegd wordt op het geloof als het gaat
om de oplossing van het kernvraagstuk dat de spelen stelden, is niet de uiting van
de sola fides-leer maar wil veeleer accentueren de noodzaak te vertrouwen op Gods
barmhartigheid, hetgeen een veiliger troost biedt dan het uitsluitend hopen op de
verdienstelijkheid van ‘uitwendige werken’ die bovendien veelal niet voortspruiten
uit waarachtig beleven.
De aanzienlijke kennis van de Heilige Schrift waarvan zij getuigen (Erasmus'
Nieuwe Testament speelde daarbij een grote rol naast de later verschenen vertaling
van Luther), met name van de geschriften van Paulus en van diens voorstelling van
het mystiek lichaam van Christus en de waarde van Geloof, Hoop en Liefde; het
beeld van de christen-strijder; - in het negatieve de algemene geest van kritiek die

1
2

H.A. Enno van Gelder, Erasmus, 27.
Voorzover zij op de auteurs van 1539 hebben ingewerkt, zijn de volgende tendensen uit
werken van Erasmus van belang: aan zijn Enchiridion Militis Christiani dat, in 1503
verschenen, vóór 1520 verschillende malen herdrukt werd en diverse vertalingen in het
Nederlands beleefde, kan men ontleend hebben: de aanvallen op het formalisme in de
godsdienstpraktijken, de vasten, de bedevaarten, de heiligenverering zonder ware vroomheid
des harten; verder ook de aandrang tot bestudering en lezing van de Heilige Schrift; de spelen
vormen een bloemlezing uit profeten en kerkvaders, Paulus en de evangeliën, met name het
Johannesevangelie met zijn nadruk op de Logos, die Erasmus zeer dierbaar was in
tegenstelling met de overdaad aan uiterlijke ceremoniën; vervolgens Erasmus' sterk
Paulinistische oriëntatie en Paulus' opvatting van het mystiek lichaam van Christus en de
kracht van de zwakke mens die door Christus sterk wordt; de nadruk op het beleven, meer
dan op uitwendige belijdenis en formalisme; de nadruk op het geloof als bron van zekerheid
zoals dat in De Praeparatione ad Mortem (1534) gesteld wordt (van dit laatste boek waren
vóór 1539 al verschillende vertalingen in omloop).
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overigens de Kerk als instelling niet aantast, en die resulteert in een sterke
ontwikkeling van de zin voor de schilderachtige bontheid van het leven en het
verlangen de dwaasheid in haar gestalten uit te beelden, men kan het alles erasmiana
noemen. Dit is ook het geval met de tendens in een aantal spelen waarin als het ware
de ‘persoonlijke rechtvaardiging’, de verlossing van zonde, dood en duivel door
Christus' kruisdood op de achtergrond raakt om plaats te maken voor duidelijke
aandacht voor de ethische geboden van het christendom; daarin kunnen echter ook
doperse invloeden doorwerken1. Hoe moeilijk grijpbaar de geest van deze spelen is,
blijkt wel uit het feit dat de katholieke censoren geen bezwaar tegen de opvoering
hadden, maar de theologische faculteit van Leuven na publikatie de spelen te
protestants achtte en ervoor zorgde, dat de uitgave op de index kwam. De auteurs
stellen zich wel nergens op tegen de kerk, integendeel: zij erkennen haar, maar zij
brengen in hun spelen zoveel nieuwe elementen die in de lucht hingen, dat men aan
de hand van de orthodoxe leer de spelen kon veroordelen.
Orthodox zal wel geweest zijn een groot deel van de bijbelse stukken en
heiligenspelen die nog altijd werden opgevoerd, al is alleen maar tot ons gekomen
Ispel van Sinte Trudo, tussen 1539 en 15412 door de Leuvense dominicaan Fastraets
geschreven3. Van rond 1536 dateert het Amsterdamse Een spul van sinnen van den
siecke stadt4, dat vooral als politieke, maar toch ook als godsdienstige en sociale
satire gelden kan; kettervervolging en de wanverhoudingen in het sociale leven
vormen de hoofdmotieven; het Middelburgse spel De Boom der Schriftueren van
1539 geeft volgens sommigen reformatorische satire5; het werd om-

1
2
3

4
5

Van Gelder, Erasmus, 31.
H.J. Endepols, Christiaen Fastraets en de datering van het Trudospel, SpdL II, 135-6.
Het Spel van Sint Trudo, uitg. G. Kalff, Trou moet blycken, Groningen, 1899, 81-217. Het
werd vóór 1565 in het Latijn vertaald door zekere F. Petrus Crullers, uitg. H.J.E. Endepols,
Vita St. Trudonis, 1934. Vgl. F. van Vinkenroye, Nieuwe gegevens over het spel van Sint
Trudo, L.B. 52 (1963), 96-102.
Een spul van sinnen van den siecke stadt, uitg. H.F. Grondijs, Borculo, 1917. Vrij uitvoerig
over dit stuk Van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 282-5.
Den Boom der Schriftueren, uitg. G.D.J. Schotel, Utrecht, 1870; vgl. P.J. Meertens, Lett.
leven in Zeeland in de 16e en de eerste helft der 17e eeuw, 1943, 78 vlg.; het reformatorisch
karakter wordt ontkend door J. van Mierlo, Gesch. Lett. Ned. II, 369-70, en uitvoerig in VMA,
889-905; reformatorisch is het naar de mening van G.A. van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 287-8
en Van Gelder, Erasmus, 34, die het ‘zeer nauw verwant met Luther’ acht. Ook J.J. Mak,
Uyt ionsten versaemt, 154-5, acht het reformatorisch, vroeg-calvinistisch; Mak meent dat
het stuk iets ouder is, van rond 1528.
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streeks 1540 ‘beantwoord’ door de boekbinder Reynier Pauwelsz. uit St. Omer, die
overigens sinds 1526 te Utrecht woonde, met Tspel van den Christen Kercke, dat
‘literair ver boven zijn voorganger uitgaat en zelfs het gaafste voorbeeld van
rederijkerskunst uit deze periode genoemd mag worden’, ‘na- of herbloei van het
oude geestelijke drama in den gestileerden vorm der XVIe eeuw’1. - Voor wat het
‘beantwoorden’ betreft, er bestaat ernstige twijfel aan het ‘uitgesproken katholiek’
karakter van dit stuk; sommigen menen dat de trouw aan de kerk gesimuleerd is:
kwasi zijn trouw aan de kerk betuigend - nadat hij wegens ketterij op het matje
geroepen was - geeft hij wezenlijk nieuwe, dat wil zeggen van de orthodoxie
afwijkende leerstellingen. Geraffineerder dan Erasmus - voor wie Pauwels meer
sympathie heeft dan voor Luther - formuleert hij de zaken dusdanig, dat de censuur
geen vat om hem kon krijgen, terwijl een ‘reformatorisch’ gezind auditorium heel
wel zijn verborgen bedoelingen moeten hebben kunnen verstaan2. De drie
laatstgenoemde spelen zijn ook ‘dramatisch’ interessant; zij kennen ‘een toenemend
gebruik van beeldspraak, dat tenslotte leidt tot een spel met homogene beeldsfeer’;
ook de scène-apart van sinnekens onder elkaar wordt meer gehanteerd, en wel als
affectieve reactie van de sinnekens op de hoofdhandeling, waarbij de zelfstandigheid
van de scène-apart groeit. Er is verband tussen het een en het ander; naarmate de
hoofdhandeling ‘meer realistisch beeld’ wordt, naar die mate ook ontstaan er grotere
mogelijkheden tot belichting daarvan door de sinnekens.
Krachtens deze sterke en homogene beeldsfeer zijn deze spelen een jongere
ontwikkeling ten opzichte van die spelen, waarin de beeldspraak nog niet zo
ingewikkeld en ver doorgevoerd is, (dat was b.v. nog niet het geval in de oudere
explicatieve spelen). - De scènes-apart uit Christen Kercke vertonen een grote
overeenkomst met die uit de oudere spelen met ‘romantisch-klassiek gegeven’3.
Geleidelijk zal - om even vooruit te lopen - nu de scène-apart binnendringen in
de spelen die voor de wedstrijden geschreven gaan

1

2
3

Tspel van den Christenkercke, uitg. G.A. Brands, Utrecht, 1923; verkorte uitgave, TNTL,
1923, 156; het aangehaalde gunstige oordeel is van G.A. van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 288;
uitvoerig over dit stuk 288-93.
Uitvoeriger hierover Van Gelder, Erasmus, 35-7.
Aldus over deze drie spelen Hummelen, a.w., 330-1. Hij zegt daar dat de spelen met
romantisch-klassieke gegevens ‘een genre (vormen), dat met de Spiegel der Minnen reeds
voor 1530 zijn hoogtepunt bereikte’ (330). Is de Spiegel der Minnen zo oud?
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worden (1561 enz.); de sinnekens zijn populair geworden. Overigens kennen deze
latere spelen geen sterke beeldsfeer, gevolg van het feit dat zij gericht blijven op het
begrip van de toehoorders. Dit heeft weer tot gevolg dat de scène-apart minder gericht
kan zijn op de rest van het spel, en vaak alleen maar versterking van het komisch
effect bedoelt.
Belangwekkende informatie omtrent de religieuze en maatschappelijke opvattingen
van de auteurs verstrekken de latere bewerkingen van de Elckerlijc. Het
oorspronkelijke stuk - daaraan bestaat geen twijfel - was duidelijk orthodox-katholiek.
De Maastrichtenaar Christ. Ischyrius publiceerde in 1536 een latijnse bewerking
onder de titel Homulus Petri Diesthemii comoedia. De vertaler handhaaft vrijwel
letterlijk de tekst, maar voegt naast de allegorische personen enkele andere in, een
tafereel met sinnekens, een gebed tot Maria om haar voorspraak bij Gods zoon; een
en ander accentueert het katholiek karakter van deze bewerking. In tien jaar beleefde
het werk zes drukken: kennelijk stond de materie in de belangstelling van die tijd.
Dat blijkt ook uit de bewerking, maar dan in tegenovergestelde richting, die
Macropedius in het jaar van de Gentse spelen leverde in zijn Hecastus: de omwerking
geschiedde in hervormde zin. Hoe moeilijk het overigens was het iedereen naar de
zin te maken, blijkt uit de reacties: Macropedius voert klassieke auteurs aan
(Sallustius, Livius, Caesar!) om de christelijke geloofsbelijdenis steun te verlenen:
Erasmus kon zich daar, uiteraard, zeer wel bij bevinden, Luther was verontwaardigd.
Macropedius stond in het algemeen dichter bij de opvattingen van Erasmus dan bij
die van Luther; hij kent dan ook die eigenaardige mengeling van christelijke
opvattingen met stoïsche, zoals vele humanisten die toen aanvaardden. Macropedius
was in deze opzichten dus juist anders georiënteerd dan zijn collega-rector Gnapheus,
die blijkens zijn Acolastus eerder lutheraans dan erasmiaans dacht1. - Op zijn vingers
getikt vanwege het reformatorisch karakter van zijn stuk, gaf Macropedius in 1550
een herdruk in het licht, kwasi orthodox-katholiek, in werkelijkheid niet2.

1
2

Van Gelder, Erasmus, 35-41. Vgl. hier 478.
Ibidem, 58-9. Over de ontwikkeling van Elckerlijc-Homulus zie de Elckerlijc- uitgave van
H. Endepols, Groningen, vierde druk, 1940, XVII vlg. met literatuuropgave.
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Uit de eerste helft van de zestiende eeuw - eerder voor dan na het midden van de
eeuw - stammend acht Kruyskamp ook Het Esbattement vant Gelt en Het spel van
het Cloen van Armoe1, het eerste een erkenning dat met geld alles te bereiken is, het
tweede handelend over de moeizaamheid het kluwen der armoede als het ware
afgerold te krijgen. Beide spelen zijn allegorisch gedacht met daarnaast duidelijk
realistische elementen.

7
Voor wij de jaren na 1550 behandelen is het misschien nuttig eerst ter sprake te
brengen een van de meest typische rederijkersspelen, het merkwaardigste toneelstuk
uit deze periode: de Spiegel der Minnen. Wanneer het stuk precies geschreven werd,
is onduidelijk, maar het moge hier in het midden van de periode het genre het
waardigst vertegenwoordigen.
De Spiegel der Minnen staat op naam van een zekere Colijn van Rijssele2. Als
gezegd, weten wij niet in welk jaar het geschreven werd, noch wanneer de eerste
druk verscheen. Het kwam tot ons in een uitgaaf van 1561, bezorgd door Coornhert3.
Het moet dus vóór 1561 geschreven zijn. Hoe lang? We weten het niet. In alle
opzichten is dit werk een klasse apart.
De Spiegel der Minnen behandelt de liefdesgeschiedenis tussen een Middelburgse
koopmanszoon Dierick de Hollander en een jonghe maecht, Katherine Sheermertens,
een eenvoudige linnennaaister. Diericks ouders verzetten zich zeer nadrukkelijk
tegen de plannen van hun zoon, en zenden deze, als hun raadgevingen in de wind
worden geslagen, naar Dordrecht opdat hij daar zijn oom in koopmanszaken terzijde
zal staan. Dierick belooft Katherina, dat hij na een maand zal terugkeren. In Dordrecht
echter wordt hij ziek van verlangen naar het

1
2
3

Uitg. Jaarboek De Fonteine te Gent, respectievelijk 1966 en 1967. Beide esbatementen staan
in het afschrift van de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet blycken.
Over C. van Rijssele, Eug. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers,
Antwerpen, 1958; De Vooys, NiTlg 1928, 130 vlg.
Voor de motieven die Coornhert bewogen de Spiegel der Minnen uit te geven zie P. v.d.
Meulen, NiTlg 40 (1947), 155-8; hij meent dat Coornhert in het werk een demonstratie zag
van de kwalijke gevolgen die het heeft, wanneer men de raad van de ouders niet opvolgt.
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meisje, dat - als hij niet terugkeert - met haar neef naar Dordrecht reist, vermomd in
mannenkleren. Het meisje en haar neef nemen hun intrek in Diericks hotel; in een
gesprek ontkent Dierick ooit iets gevoeld te hebben voor Katherina, zij was hem ‘te
snode van persone’. 's Nachts ontsteelt Katherina Dierick de haarlok, die zij hem op
zijn verzoek als aandenken meegaf, en die hij in een gordel bij zich droeg: zo kan
hij althans niet tegen andere meisjes met deze haarlok pralen. Als Dierick steeds
zieker wordt, keert hij naar Middelburg terug, waar, als de crisis haar hoogtepunt
bereikt heeft, zijn vader en moeder eindelijk zwichten voor zijn verlangen, en zich
zelfs vernederen door naar Katherina en haar ouders te gaan om haar te vragen hun
zoon te komen opzoeken: dit alleen kan hem redden. Hoogmoed en vrees voor wat
de mensen zullen zeggen, geven Katherina een weigerend antwoord in - waarvan zij
overigens spoedig spijt heeft. Te laat echter! Dierick sterft, en, als Katherina van zijn
dood hoort, volgt zij hem in het graf1.
Om verschillende redenen verdient dit stuk een iets uitvoeriger behandeling. Reeds
om de stofkeus wijkt het wezenlijk af van al het tot nu toe tot ons gekomen ernstig
toneel. Met de ridderwereld die de abele spelen volstrekt beheerste, is hier geen enkel
punt van aanraking; de klassieke stof verwerpt de schrijver uitdrukkelijk in zijn
proloog, om verschillende redenen, o.a. omdat die ‘coemt uut ouder Poeterijen die
buyten onsen ghedenckene staen’ (79-80); hij kiest een stof die hier te lande is
geschied (geen ‘materie’, d.i. verzonnen verhaal, maar ‘gheschiedenisse’, 86), en
wel een stof die zich afspeelt onder gewone burgers. Daarom is het stuk ons eerste
burgerlijk drama, waarvan men in de Nederlandse letterkunde van deze periode
tevergeefs de wederga zoekt; alleen de Franse kent in deze tijd reeds het burgerlijk
drama, ontstaan uit het geestelijk drama en uit de moraliteiten. Het is mogelijk, dat
de auteur van onze Spiegel deze Franse stukken heeft gekend, maar het is niet
onmogelijk, dat zich ook in onze letterkunde een aan de Franse literatuur parallel
lopende ontwikkeling heeft voltrokken, waarvan wij de schakels, liggende tussen
geestelijk drama en moraliteit enerzijds en burgerlijk drama anderzijds, door het
verloren gaan van

1

Spiegel der Minnen, uitg. met inleiding M.W. Immink, Utrecht, 1913, van wier interpretatie
van de tekst ik op verschillende punten niet onbelangrijk afwijk. - Een bewerking voor het
moderne toneel, die het stuk terugbracht tot de helft van de oorspronkelijke lengte, bezorgde
Fred. Engelen, De spiegel der minnen, e.a.a. in verband met de opvoeringen van het stuk in
1959, Brussel - Amsterdam, 1959.
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talrijke handschriften niet feitelijk bezitten, wel eventueel kunnen reconstrueren.
Welke is de idee, die aan het stuk ten grondslag ligt? Te grote, vurige liefde, nog
wel tussen in stand ongelijken, leidt tot hoogmoed en jaloezie, en daarmee tot
rampzalige ondergang der gelieven. De conclusie die de auteur er dan ook zeer
nadrukkelijk aan verbindt, is deze: mint bi mate. In dit ‘bi mate’ minnen is
waarschijnlijk inbegrepen het minnen van iemand van gelijke stand, al zegt hij dit
niet zo nadrukkelijk; alles is trouwens niet even duidelijk in dit moeilijk te lezen
stuk, welks auteur echter een machtige worp heeft gedaan naar het grote, hecht
gebouwde toneelstuk. De uitwerking van deze grondgedachte bewijst dit streven: hij
laat de gehele geschiedenis zich afspelen onder de auspiciën van de drie planeten
Venus, Phoebus en Saturnus; Venus voedt de té grote liefde, Phoebus de hoogmoed,
en Saturnus de jaloezie. De hoogmoed en de jaloezie worden door sinnekens
voorgesteld, personificaties die hier een half komische, half demonische rol spelen.
Voor de hoogmoed zijn er twee; Phoebus zegt Dierick en Katherina te zullen
verblinden ‘met hovaerdijen mits reynicheden en dominacie van goede’ (242-3); dus
door eerbaarheid en het goed, die misbruikt zullen worden door de twee sinnekens1
Vreese voor Schande en Begheerte van Hoocheden. Vreese voor schande weerhoudt
Dierick ervan zich te verlagen tot een huwelijk beneden zijn stand en brengt Katherina
tot een overdreven eergevoel, dat uiteindelijk culmineert in haar weigering Dierick
aan zijn ziekbed te bezoeken, hetgeen hem het leven kost (er is ook een góed gebruik
van Vrees voor Schande en Begeerte van Hoogheid, zegt de schrijver uitdrukkelijk,
vs. 6084-5, maar het ongeluk ontstaat doordat men ons seere aen trect, dus overdrijft,
vs. 6082). Begeerte van Hoogheden inspireert vooral Diericks vader (102 vlg.), die
eer gelijk stelt met bezit en rijkdom, Dierick die deze gedachte overneemt en Katherina
die ook uit hoogmoed weigert naar Dierick te gaan. De jaloezie wordt voorgesteld
door Jalours ghepeyns. Deze drie sinnekens - Vreese voor Schande, Begheerte van
Hoocheden en Jalours ghepeyns - zijn dus personificaties van menselijke
eigenschappen, verpersoonlijkte hartstochten van de mens, van in hem levende
krachten, die de schrijver

1

Over Colijn van Rijssele, de schepper van de zinnekens? E. de Bock, Spiegel der Letteren I
(1956), 18-32, herdrukt in Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers,
Antwerpen, 1958, 117-35. W. Hummelen, De Sinnekens, 347, merkt op, dat de voorstelling
van Colijn als schepper van de sinnekens te ver gaat.
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in gestalten beeldde om subtiele psychologische drijfveren zo scherp mogelijk te
analyseren en aan de toeschouwer voor te stellen, hetgeen men later zal doen door
middel van alleenspraken en confidenties aan zg. vertrouwelingen. De Spiegel der
Minnen is dan ook ons eerste psychologisch burgerlijk drama.
Het is niet de eerste poging de liefde psychologisch te doorgronden. Ongeveer
tweehonderd jaar voor Colijn zijn Spiegel schreef, bewerkte Hein van Aken de Roman
van de Roos. In Van Akens werk wordt in epische vorm met behulp van allegorische
voorstellingen het liefdesproces geanalyseerd; deze allegorieën dragen namen die
herinneren aan wat Colijn de lezer voorhoudt: Van Aken werkt met figuren als Vrees,
Schande en Jaloezie (vergelijk Colijns Vreese voor Schande en Jaloezie). Nader
onderzoek zou kunnen uitmaken, of er een inniger verband bestaat tussen beide
werken.
Knuttel is vol lof voor de wijze waarop de schrijver deze allegorische sinnekens
te pas brengt: ‘Colijn maakt van zijn sinnekens een meesterlijk gebruik, met groote
scherpte, soms zelfs met diepte weet hij den strijd van Dieric en Catherina met hun
rampzalige aanvechtingen te schilderen en altijd zijn de zinnekens volkomen in hun
rol’1. Het is zeker waar, dat de sinnekens op verschillende plaatsen een goed
gemotiveerd spel spelen, b.v. wanneer Vreese en Begheerte samen Dierick van
Katherina zoeken af te houden, of als zij tegenover elkaar staan wanneer Katherina,
in tweestrijd bij Diericks bed, niet weet, of zij in liefde tot hem zal gaan dan wel hem
de gordel ontstelen zal. Meer dan eens echter spelen twee eigenschappen samen
zonder dat er een klemmende reden is waarom de een dit, de ander iets anders zegt.
Belangrijk zijn zij vooral, omdat zij in de grote lijn getuigenis afleggen van de wijze
waarop de auteur zich met kennis van zaken verdiepte in de psychologie van de liefde
en haar problemen. Toch zijn de bést leesbare gedeelten van het werk dìe, waarin de
levende, reële gestalten van de vader en moeder van Dierick, de vader en moeder
van Katherina, en de beide hoofdpersonen-zelf ten tonele worden gevoerd: in hun
karaktertekening - en er is een grote verscheidenheid van karakters! -, in de uitbeelding
van hun verhouding tegenover elkaar ook, is de dichter zeer goed geslaagd, zoals hij
er eveneens in slaagde de sfeer te scheppen die door zijn grote gedachte geëist werd.
In een Nijmeegse doctoraalscriptie De waardering van de rederijkers en

1

J.A.N. Knuttel, Rederijkers Eerherstel, De Gids, 1910, 467.
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enkele rederijkersmotieven, bestudeerd aan de hand van De Spiegel der Minnen van
Colijn van Rijssele (1959) heeft H.M.J. van Galen aandacht besteed aan enkele
opvallende tegenstellingen tussen bepaalde componenten van het werk.
De Spiegel der Minnen, stelt hij, is bijna volledig burgerlijk wat de stofkeuze
betreft, hoofs daarentegen is de toon van de hoofdpersonen (Dierick en Katharina).
Maar tot die hoofse tóón blijft het dan ook beperkt (hoofs opgevat in de zeer algemene
zin van: ontleend aan de hoofse omgangsvormen in breedste zin, aan hoffelijkheid).
De overige personages zijn allen zowel naar de inhoud als naar de vorm van wat
zij zeggen ‘burgerlijk’, dat wil zeggen, zij leven in en vanuit de sfeer van de
burgerlijke wereld, haar omgangsvormen en niet-verheven taal. Hun rijmschema's
zijn minder ingewikkeld, hun zinnen korter, ze brengen hun mening beknopter en
zakelijker naar voren. Met andere woorden: de verschillende lagen binnen de
cultuursfeer worden aangegeven door verschillen in vorm en inhoud. Maar de schrijver
sloot geen van hen uit van het koesteren van verheven menselijke gevoelens, althans
van het geven van hun visie daarop. Daardoor krijgt men in dit stuk voor de eerste
keer in onze literatuur de visie ook van de burger op liefde, eer en rijkdom.
Binnen de sfeer van de inhoudelijke componenten is ook van belang het complex
godsdienstige motieven en de doodsopvatting bij deze auteur. Uit de aard van de
zaak kunnen gegevens hierover ertoe bijdragen de plaats van Colijn van Rijssele
nader te bepalen. Ook deze heeft drs. Van Galen onderzocht. Van Rijssele heeft aldus de conclusies van Van Galen - weinig aandacht voor de waarde van de goede
werken en legt veeleer de nadruk op de barmhartigheid van God. Aflaten, bedevaarten,
goede werken, sacramenten, biecht, priesters, de heiligenverering, de Maria-traditie
lijken in zijn werk niet of nauwelijks de moeite van het vermelden waard. Men kan
stellen dat ze niet noodzakelijk aan de orde behoefden te komen; een ‘echte’
middeleeuwer zou niet over al deze elementen uit de katholieke traditie (vrijwel)
gezwegen hebben. - Typerend is ook de verhouding ten aanzien van de
doodsopvatting. De opvattingen van reformatie, katholieke hervorming (niet gelijk
te stellen met: contra-reformatie) en humanisme liepen in een gelijkaardige reactie
op laatmiddeleeuwse opvattingen parallel. Van Rijssele vertegenwoordigt de
katholieke bezinning door zijn sobere doodsschildering: de dood is hem geen
afschrikwekkend verschijnsel, er is geen sprake van moralisatie van het doodsmotief;

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

496
veeleer wordt zijn visie gekenmerkt door een groot vertrouwen op de verlossing en
Gods genade. Liefde voor het leven vindt haar complement in afwezigheid van het
vergankelijkheidsmotief.
Op grond van dit alles meent Van Galen in Van Rijssele een aankondiger van de
nieuwe tijd, een vertegenwoordiger van een katholieke bezinning op de problemen
te mogen zien; op grond van Colijns visie op de dood meent hij voorzichtig te kunnen
suggereren, dat de Spiegel der Minnen later geschreven zou kunnen zijn dan men
wel eens denkt.
Men heeft een der bijzonderheden van dit stuk genoemd de aan sentimentaliteit
grenzende gevoeligheid1. Dit, echter, is maar ten dele juist. Zonder twijfel, de auteur
kende de geschiedenis van Pyramus en Thysbe, van Hero en Leander, van Lanseloet
van Denemarken, van Floris en Blanchefloer ook (waarvan een drama bestaan heeft,
dat in 1483 is vertoond), hij kende het sentimentele, het overgevoelige, en hij was
kunstenaar genoeg om deze stemming die tot onbedwingbare, onontkoombare
hartstocht en noodlot werd, waar dit nodig was, in lyriek tot uiting te brengen. Maar
dit alles is slechts deel binnen het kader van een geheel, dat geenszins - als later bij
Feith - een principiële lofprijzing der gevoeligheid bevat. Integendeel: de hele
geschiedenis beoogt te zijn een waarschuwing tegen de al te grote sentimentaliteit;
Diericks conclusie vóór hij sterft, luidt:
Ick hadde by maten moghen minnen.
Men mach den put soo diep niet delven,
Datter den spitter moet blijven binnen. (5429-31)

Alleen dan ook wanneer dit door de zaak vereist wordt, geeft Colijn het sentimentele;
elders is hij - bij monde van de sinnekens - zakelijk, nuchter, sarcastisch, spottend.
Hij had het ware dramatische genie, dat alle aspecten des levens overziet (en geenszins
alleen het lyrische temperament, dat zich slechts in het sentimentele verwerkelijkt).
En wel een ‘modérn’ dramatisch genie: hij houdt zijn werk niet langer dienstbaar
aan enige moraal, maar beoefent de kunst om haar zelfs wil, als schoonheid, als luxe,
het eigen werk waarderend om ‘die soetheyt’ ervan, het didactische en moralistische
sterk relativerend.
Desondanks is dit stuk voor de moderne lezer vrijwel ongenietbaar. Ons
hoofdbezwaar geldt de taal, waarin het geschreven werd; ook de grootste
bewonderaars kunnen niet ontkennen, dat ‘de verfranschte

1

M.W. Immink, uitg. van de Spiegel der Minnen, XXIX.
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vormelijke liefdeszangen, dikwijls in onverstaanbare rederijkerstaal1’ geschreven
zijn; maar het zijn waarlijk niet alleen de liefdeszangen waarmee dit het geval is.
Ten dele vindt dit zijn oorzaak in des dichters streven een echt réderijkers-toneelstuk
te schrijven, waarin rijkheid aan klank door middel van welklinkende woorden,
rondelen, overdadige rijmen en knutselarijen moest domineren. In de Twespraack
zal later deze Spiegel als een prachtvoorbeeld van rederijkerskunst worden aangehaald.
Wij denken daar enigszins anders over, en vermogen slechts sporadisch passages te
bewonderen, waarin hij door deze middelen een fraai effect bereikt; zo de door de
laatste uitgeefster reeds aangehaalde klacht:
Och, wat is u, dat ghy dus droevich siet,
Lief, alderliefste! zeg my tverdriet:
Heb ick my yet teghen u misgaen?
Ick salt beteren, al dat ick hebbe misdaen.
Och, mijn aenschijn wort my al een traen
In dit vermaen, blijft jonste besweken.
Segghet my, of therte sal my breken.
Mijn ooghen leken my van rouwen.

Fraaier nog de aanvang van Katherina's danslied:
Al hore ick der soeter voghelen sanck
Als enghelen geclanck
Om een verlichten der sinnen cranck,
Tis cleyn bediet.
Al sach ick liefs herte in liefs ontfanck
Om jonste en danck
Schencken den amoureusen dranck
Tware my al niet.
Als therte liefs samblant aensiet
Daer vruecht in vliet
Soeter dan Venus oyt vruchten liet
Mijn druck wordt vruecht... (4805-16).

Bij een aantal van deze en dergelijke passages echter blijft onze bewondering staan.
De schrijver heeft zeer opzettelijk gestreefd naar een kunstwerk-in-taal, maar is
daardoor gekomen tot een stileren en ver-
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plechtstatigen van gebaar, handeling en woord, dat ons minder dan zijn tijdgenoten
bevredigt. Maar men moet volmondig toegeven, dat de Spiegel der Minnen in veel
hoger mate de geest der poëzie bezit dan bijvoorbeeld de veel leesbaarder, maar ook
veel nuchterder en prozaïscher toneelstukken van de Amsterdammer Louris Jansz.
uit dezelfde eeuw.
Zullen Colijns tijdgenoten ook ons bezwaar gedeeld hebben tegen de langdradige
uitwerking van het geval, dat maar moeizaam op gang kan komen, en pas in de tweede
helft de vaart en bewogenheid bereikt die ons min of meer geboeid verder doen lezen?
Esthetisch van zo weinig belang dat wij ze veilig zouden kunnen missen, zijn de in de rederijkersletterkunde vrij zeldzame-prologen en epilogen, die echter
literair-historisch van belang zijn, in zoverre hun rol kan doen denken aan die van
de klassieke koren: de prologen geven na een welkomstgroet een beschouwing over
wat komen zal, terwijl de epilogen in een korte spreuk de door het voorgaande
opgewekte gevoelens weergeven en tevens voorbereiden op wat komen gaat1.
Opmerkelijk is ook de indeling in zes spelen, een uiterlijke indeling die vrijwel in
overeenstemming is met de innerlijke geleding en van verre preludeert op wat later
Coornhert als eerste en de zeventiende-eeuwers in navolging van de klassieken tot
een vaste, op innerlijke structuur berustende, vijfdeling zullen toepassen.
De Spiegel der Minnen is tot ons gekomen in een uitgaaf van 1561, bezorgd door
Coornhert; hij veronderstelde belangstelling voor dit stuk; klaarblijkelijk terecht: het
werd nog driemaal herdrukt. Coornhert zegt uit te geven naar een oud, versleten
exemplaar (‘de versleten oudheyt des exemplaers’), maar over tekst noch auteur
verschaft hij enige verdere inlichting dan de naam Colijn van Rijssele. Nu is bekend
een Colijn Keyart, geheten ‘Amoroesen Colijn’ als de auteur van een spel Van
Narcissus ende Echo, dat met drie andere klassieke spelen - Eneas ende Dido, Mars
en Venus, Leander ende Hero - geruime tijd nadat het geschreven was (de stukken
dateren namelijk uit 1551 en 1552) werd uitgegeven in een verzamelboek, Den
Handel der Amoureusheyt (1621). Niet met zekerheid te beantwoorden is echter de
vraag naar de eventuele identiteit van onze Colijn van Rijssele met de amoureuze
Colijn Keyart van het Narcissus en Echo-spel. Merkwaardig is wel, dat deze klassieke
stukken, evenals de Spiegel, in ‘spelen’ verdeeld zijn. De
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Bock meent, op diverse gronden, dat het Narcissus en Echo-spel inderdaad van Colijn
van Rijssele is, evenals Jupiter en Yo1. Sommigen nemen aan, dat Colijn van Rijssele
een Brussels rederijker was uit de tweede helft van de vijftiende eeuw, en dat zijn
Spiegel vóór 1530 bestond2.
Klassieke onderwerpen dus, maar de geest waarin deze stukken

1

2

Eug. de Bock, Opstellen over Colijn van Rijssele en andere rederijkers, Antwerpen, 1958,
136-72. Van dez. ook Johan Baptist Houwaert, Antwerpen, 1960, die meent dat ook De
Remedie der Liefden van 1583, doorgaans aan Houwaert toegeschreven, eerder (althans voor
sommige delen) op naam van Colijn van Rijssele gesteld moeten worden.
Als ik De Bock in zijn boek over Colijn van Rijssele goed begrijp, meent hij voor wat het
auteurschap betreft het volgende:
Handel der Amoureusheyt

{ De Remedie der Liefden (1583):
Colijn van Rijssele

Handel der Amoureusheyt

{ Jupiter en Yo: Colijn van Rijssele

Handel der Amoureusheyt

{ Narcissus ende Echo: Colijn van
Rijssele
(‘want’ staat op naam van Colijn
Keyaert)

Handel der Amoureusheyt

{ Aeneas ende Dido: Mol-Cornelis
van Ghistele

Handel der Amoureusheyt

{ Leander en Hero: geen auteur
genoemd, eventueel Van Ghistele

Handel der Amoureusheyt

{ Mars ende Venus: Smeken.

Blijft echter de moeilijkheid dat De Bock in zijn láter boek over Jan Baptist Houwaert,
rekening houdt (p. 135) met de mogelijkheid dat Colijn van Rijssele stierf rond 1481, en
Colijn Caillieu ‘waarschijnlijk doch niet zeker’ in 1484; er zouden dan dus óok volgens De
Bock minstens twee Colijns geweest zijn. Doorgaans wordt Colijn Caillieu geïdentificeerd
met ‘amoreuse Colijn’, en wordt deze Colijn Caillieu/amoreuse Colijn genoemd als de auteur
van de spelen die veel later (1621) in de Handel der Amoureusheid werden uitgegeven;
betekent dit dat De Bock Narcissus ende Echo en Jupiter en Yo moet toeschrijven niet aan
Colijn van Rijssele, maar aan Colijn Caillieu?
Wanneer de sterfdatum van Colijn van Rijssele en/of Colijn Caillieu valt, blijft intussen zeer
onzeker. Vgl. over Caillieu W. van Eeghem, Revue Belge XIV (1935), 427-48, J. Duverger,
Brussel als kunstcentrum in de XIVe en XVe eeuw. Bouwstoffen tot de Ned. Kunstgeschiedenis
III, Antwerpen, 1938; J. Cuvellier, VMA, 1937, 89-99; over Colijn van Rijssele, W. van
Eeghem, ibidem, en De Brusselsche Post, 15 juni 1956 tot en met juli 1957, P. de Keyser,
uitg. Colijn Caillieu's Dal sonder wederkeeren of Pas der Doot, Antwerpen - Den Haag,
1936, naschrift.
Van de in Handel der Amoureusheyt opgenomen teksten bestaan oudere afschriften (van
Narcissus ende Echo van 1552 bijv.), behalve van Leander ende Hero, dat niet van elders
bekend is.
Oudere artikelen over de diverse Colijns zie P. de Keyser, TNTL, 1934, 271 en W. van
Eeghem, Rhetores Bruxellenses, in Revue Belge de phil. et d'hist., 1935, 427; vgl. C.G.N.
de Vooys, NiTlg, 1928, 130 vlg.
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bewerkt werden, getuigt niet van veel begrip van de klassieke Oudheid: de in bonte
mengeling optredende Griekse en Romeinse helden gedragen en uiten zich op wel
zeer Nederlandse wijze. Voorlopig blijft het klassieke element een pronken met
geleende veren. Een kwestie van uiterlijke vorm, voorlopig, is ook wel de indeling
van deze stukken in ‘spelen’.

8
Rond en na 1550 wijzigde zich, zoals hiervoor al werd aangeduid, de geestelijke
sfeer nogmaals aanzienlijk door contrareformatie, calvinisme en
humanisme-renaissance. Is het effect hiervan merkbaar in de werken die voor toneel
geschreven werden?
Geprononceerd katholieke uitingen zijn betrekkelijk schaars. Althans, er is weinig
bewaard gebleven. De Zeeuwse rederijker JOB GOMMERTSZ. neemt nadrukkelijk
stelling tegen wie hij beschouwt als van de kerk afvallig. Hij werkte rond 1565 Die
sevenste bliscap van Maria om tot een sinnespel1. Het oude testament bood hem stof
voor twee andere zinnespelen2. In het archief van ‘Trou moet blycken’ komt een Spel
van zinnen van de Menschwerdinge Christi in katholieke geest voor3. Zo is er nog
wel meer, waaruit blijkt dat de auteur duidelijk de katholieke orthodoxie was
toegedaan4, maar bijzonder groot is de oogst niet.
‘Algemeen en traditioneel, niet historisch en reformatorisch ... indrukwekkende
nabloei van de oude Middeleeuwsche motieven’ acht Van Es5 de twee merkwaardige
satirische duivelsspelen van ongeveer 1562-65. Ze gaan in oorsprong terug op de
duivelkomedies die zich hadden losgemaakt uit het vroegere Paasspel. Het Spel van
sinnen van de hel vant Brouwersgilde genaempt geeft in beknopte vorm een geduchte,
spottend gehouden hekeling van diverse standen in de maatschappij; Een ander Spel
vande Groote Hel, daer Gheestelick Schijnsel ende Waerlick Regiment verdaecht
werden is uitgebouwd tot een drieledig allegorisch spel; het komische element is
hierin verdrongen door het ethische; de

1
2
3
4
5

P.J. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de 16e en 17e eeuw, 1943, 119.
TTL, 1926, 259 vlg.
C.G.N. de Vooys, Rederijkersspelen in het archief van Trou moet blycken, TNTL 45 (1926),
282.
Vgl. Van Gelder, Erasmus, 59-60.
G.A. van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 282; uitg. Twee XVIe eeuwse spelen van de Hel, door
B.H. Erné, Groningen, 1934.
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duivel is ‘uitvoerder van Gods wil, onverbiddelijk wreker der gerechtigheid’1.
Aanzienlijk is in deze spelen het hekelend element dat vaak een uitgesproken satirisch
karakter krijgt. Maar het tweede spel bezit daarnaast een uitgesproken dramatisch
karakter.
Aanzienlijk groter is het aantal toneelstukken waaruit een geest spreekt die afwijkingen
vertoont van de orthodoxie, - vaak gecamoufleerd om vervolging te ontgaan, maar
bij toezien dúidelijk. Alleen de voornaamste kunnen hier ter sprake komen. Een van
de opmerkelijkste is De Wellustige Mensch van Jan van den Berghe († 1559) (het
werd eerst in 1950 gepubliceerd), een auteur wiens werk wij sinds kort beter kunnen
waarderen; op grond van De Wellustige Mensch verdient dit werk een aanzienlijker
plaats dan het op grond van het al langer bekende Hanneken Leckertant toekomt.
Van het leven van Jan van den Berghe is niet bijzonder veel bekend.
Achtereenvolgens heeft hij zich bemoeid met de Antwerpse kamer De Violieren
(1537), die deelnam zowel aan het Gentse rederijkersfeest van 1539 als aan dat van
Diest in 1541, met de kamer Het Boek te Brussel (1543), en daarna wederom met
de Antwerpse kamer de Violieren, waar hij, in elk geval in 1551, het spel van De
Wellustige Mensch deed opvoeren. In 1556 wordt in de annalen van deze kamer het
spel Van den Peys genoemd dat niet bewaard is. In 1559 stierf hij te Brussel.
Het oudst gedateerde stuk van Van den Berghe was het spel, waarmee de Antwerpse
kamer met groot succes aan het Gentse feest deelnam. Het is niet absoluut zeker dat
het een werk van zijn hand is, maar waarschijnlijk is het wel. Bijzonder aantrekkelijk
is het echter voor de hedendaagse lezer niet; zijn laatste uitgever noemt dit strikt
theologisch betoog zonder enige werkelijke actie, zij het niet zonder doorleefde ernst,
zijn minst genietbare werk2. - In sterke tegenstelling hiermee staat zijn esbattement
van Hanneken Leckertant, waarmee De

1
2

Aldus over deze spelen Van Es, Gesch. Lett. Ned. III 280-2.
De laatste uitgever is C. Kruyskamp, die Dichten en Spelen van Jan van den Berghe het licht
deed zien, 's-Gravenhage, 1950. - Het aangehaalde oordeel ald. XII. Het spel voor het Gentse
landjuweel werd uitgegeven door Van Dis en Erné in hun verzameluitgaaf van de Gentse
spelen. Over het tweede handschrift van De Wellustige Mensch zie W.M.H. Hummelen,
SpdL VIII (1964-5), 81-102, die concludeert dat Van den Berghe de traditie ‘op zeer
persoonlijke wijze interpreteert’ (ald. 101).
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Violieren in 1541 een eerste prijs behaalden. Iets meer hierover bij de bespreking
van de zestiende-eeuwse kluchten1.
Vooral van cultuurhistorisch belang is het strofisch gedicht Leenhof der Gilden.
Het is geschreven na 1531 en bevat een beschrijving resp. hekeling van allerlei
menselijke ondeugden en gebreken die in categorieën zijn ingedeeld en worden
voorgesteld als feodale bezittingen, tezamen een ‘Keyserijck machtich, groot van
valuere’ vormend. Niet alleen op grond van het feit dat hij allerlei karakters onder
het beeld van een rijk met zijn indeling in landen en lenen voorstelt, maar vooral om
zijn diepgaande kennis van en vertrouwdheid met de hele techniek van de
werkzaamheid der leenhoven, neemt zijn uitgever Kruyskamp aan, dat Van den
Berghe-zelf aan zulk een leenhof verbonden moet zijn geweest; hoogstwaarschijnlijk
bekleedde hij de belangrijke functie van stadhouder van de lenen voor het kwartier
van Mechelen2.
Het belangrijkste werk van Van den Berghe is het zinnespel De Wellustige Mensch.
In veel opzichten is dit spel vergelijkbaar met het enige tientallen jaren oudere
Elckerlijc. In vergelijking met de hoofdpersoon van Elckerlijc heeft die van Van den
Berghe een zekere beperking ondergaan; onze auteur immers handelt niet over de
mens in het algemeen, maar over de naar genot hakende (want dat is de betekenis
van ‘wellustige’) mens. Een achteruitgang, voor wat breedheid van conceptie betreft?
Men zou kunnen stellen dat de dood, of althans de gerechtigheid Gods niet
schrikaanjagend behoeft te zijn voor èlke mens; niet bijvoorbeeld voor de
rechtvaardige. Wel voor de trotse, de hovaardige, de ongelovige, de naar genot
hakende, kortom de zondige mens. In ieder geval heeft Van den Berghe op markante
wijze de mens van zijn tijd voor ogen gehad en uitgebeeld: de levenslustige,
zelfbewuste, overmoedige, die dan zondigt. Kruyskamp spreekt terecht over het
‘welhaast renaissancistische’ element in de levenshouding van de uitgebeelde
hoofdpersoon. Minstens opvallend in dit verband is de wijze waarop de priester in
zijn predikatie de mens schetst zoals God hem geschapen heeft:
‘Dat was den mensche, hem gelijck nae sijn fijguere,
Die hij gestelt heeft als prinche triumphant
Over al de wercken van sijnder handt.’ (vss. 390-2).

Hieruit spreekt onmiskenbaar de ‘heroïsche’ visie op de mens van de

1
2

Zie hier. p. 513.
C. Kruyskamp, a.w., XVI.
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echte Renaissancist. Ingebouwd overigens in het christelijk-theologisch geheel van
opvattingen: de mens is door God geschapen; hij is ‘hem gelijck nae sijn fijguere’
(geschapen naar zijn beeld), - waarna in het vervolg van de tekst de tegenstelling
gegeven wordt in de constatering dat God hem het gebod gegeven heeft in
gehoorzaamheid aan hem te leven. Maar zelfs dán klinken èèrst nog triomfantelijke
woorden met betrekking tot deze aan God onderworpen mens:
Maer want hij den mensche dus glorieuselijck
Gestelt heeft dus victorieuselijck,
So heeft hij hem een gebodt gegeven
Om dat hij sou in obedientie leven,’ (vss. 393-6).

De ‘wellustige’ mens is echter over de schreef gegaan in zijn jacht naar genot en eer.
Rijk aan bezittingen, kan hij zich alles veroorloven, maar wordt ook gemakkelijk
meegesleept door Vleijschelijcke Sin en Quaet Gelove. Deze beide sinnekens nemen
hem mee naar een herberg van bedenkelijk allooi, waar hij omgang heeft met vrouwen
van verdachte zeden: Eergiericheyt, Luxurie en Overdaet. Bij hen voegen zich nog
twee gilden, Der Werrelt Samblant, voorstellende de schone schijn, de verlokkingen
van de wereld. Als het feest zijn hoogtepunt bereikt, - feest dat theoretisch
gemotiveerd wordt door Quaet Gelove met de stelling dat er ‘nae dit leven en sal
geen leven sijn’ (vs. 810) zodat men er alleen maar verstandig aan doet de aardse
vermaken te beminnen -, beveelt God zijn gramschap, ‘een man int root gecleet het
aensicht bloedich’, de wellustige mens te kwellen met tribulatiën. Als dit gebeurt de uitwerking hiervan is in het stuk stellig onvoldoende duidelijk aangebracht verlaten hem, evenals dit in Elckerlijc het geval was, de vrienden en vriendinnen.
De Gramschap Gods brengt hem daarop voor God om hem te doen vonnissen; dan
echter komt Gods Gratie tussenbeiden, die een beroep doet op Gods barmhartigheid.
Gramschap en Gratie Gods voeren daarop het proces voor de troon van God dat ook
elders uit de letterkunde der middeleeuwen bekend is. De mens smeekt God om
vergiffenis en wordt ‘van zijn misdaet ... geabsolveert’.
Van den Berghe heeft zijn grondgedachte uitgewerkt in een zeer markant
rederijkersspel: het typische zinnespel waarin uitsluitend allegorische personen
optreden1. Maar deze allegorische personen be-

1

Kruyskamp, a.w., XXIII meent, dat zinnespel niets anders betekent dan allegorisch spel.
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zitten een aanzienlijke realiteitskracht. De auteur bezat kennelijk een scherp
observatievermogen ten aanzien van individuele mensen en sociale verhoudingen.
Dit kwam hem ten goede, toen hij intuïtief zijn allegorische figuren ging uitbeelden
en hun die opvallende realiteitskracht meegaf. Ook de sinnekens blijven geen bleke,
schimmige figuren, maar bezitten, ook in de klassieke twistscène waartoe zij komen,
het vermogen de lezer te boeien door wat men hun menselijkheid zou kunnen noemen;
deze berust op een wèl doordachte tegenoverelkaarstelling van uiteenlopende
geaardheden en op kennis van sociale omstandigheden waaruit het door hen
voorgestelde kwaad voortvloeit. Men heeft in dit stuk veel minder sterk dan
bijvoorbeeld in Elckerlijc het gevoel, dat de personages geabstraheerde eigenschappen
van de mens zijn, innerlijke overleggingen of krachten die hem verleiden, en allèèn
maar dat. Zij bedoelen ook dit bij Van den Berghe te zijn, maar zij zijn zó
levenskrachtig uitgewerkt dat zij de lezer (toeschouwer) reële volledig-zelfstandige
wezens lijken.
Zoals hierboven reeds bij een bepaald onderdeel werd aangegeven, is de schrijver
niet overal geslaagd in een duidelijke uitwerking van zijn bedoelingen; met name de
tribulatiën waaraan de hoofdpersoon onderworpen wordt, blijven vaag, met het gevolg
dat zijn bekering niet voldoende is voorbereid. - De uitwerking van de uiterlijke vorm
daarentegen beantwoordt aan de hoge eisen die de rederijkers aan de zinnespelen
stelden; men vindt er de klassieke kenmerken van het genre in terug tot en met vrij
ingewikkelde rijmschema's. Van deze techniek is de auteur echter geenszins de slaaf
geworden; men leest het geheel gemakkelijk, terwijl het ritme zich weet te handhaven
en niet door allerlei binnenrijmen onderbroken wordt. Een spel te schrijven dat
voldoet aan de eisen van het genre, maar niet lijdt aan de euvelen die het voldoen
aan deze eisen doorgaans meebrengt, bewijst een niet alledaags kunstenaarschap in
zijn auteur.
Van Van den Berghe bleef ook een bescheiden aantal refreinen bewaard; zij munten
niet uit door bijzondere schoonheid, maar vervolledigen het beeld van een auteur die
elk der genres uit de rederijkers-letterkunde beoefende, het toneel met het grootste
succes. Met zijn werk nam hij, bijna onvermijdelijk, deel aan de geestesstrijd van
zijn dagen, waarin hij stond als ‘een redelijk man, met een open oog voor het
verkeerde in maatschappelijke en kerkelijke toestanden, medelevend met de nieuwe
stromingen, maar afkerig van extremisme en
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strijd’1. Wellicht kan hij het best beschouwd worden als een bijbels reformateur,
staande aan de kant van Erasmus. - Wel een der laatsten, zeker niet een van de minsten
uit de bloeitijd van de rederijkerskunst2.
Nogal talrijk waren in de zestiende eeuw de zogenaamde apostel-spelen. Deze
apostelspelen worden niet gekenmerkt door een eigen literaire vorm; zij onderscheiden
zich van de andere soorten alleen door hun onderwerp; zij beelden een episode uit
het leven van een of meer aposten uit, zij het dat deze uitbeelding soms geschiedt
met andere bedoelingen dan het geven van een objectief beeld. Als het beste specimen
in zijn soort roemt men De Bekeeringe Pauli (medio 16e eeuw), waarin stellig deze
bekering een grote rol speelt, maar dit gebeurt toch mede in dienstbaarheid aan de
religieuze problematiek en polemiek van die dagen. Niet zozeer op grond van de
verkondigde leer als wel uit hoofde van de scherpe kritiek op de katholieke geestelijke
leiders, moet dit spel primair tot de hervormde strijdliteratuur gerekend worden.
Stellig geen indrukwekkend literair gewrocht, laat het stuk zich als rederijkersspel
en ‘illegale’ polemiek prettig lezen. De laatste uitgever ervan meent de ontstaansdatum
te kunnen bepalen op kort na 1550, anderen opteren voor ca. 15643.
Een duidelijk beeld van de ingewikkeldheid der verhoudingen geven de spelen op
het befaamde landjuweel van 1561, dat te Antwerpen gehouden werd. De spelen
werden kort nadien (1562) in druk uitgegeven4. Daarnaast vond een kleiner
rederijkersfeest plaats te Rotterdam, eveneens in 1561, dat eveneens belangrijke
informatie verstrekt. De ontwikkeling der denkbeelden demonstreert zich in het feit,
dat niet, als enige decennia geleden, de tegenstellingen hervormd-katholiek domineert,
maar die van bijbels-christelijk tegenover klassiek-filosofisch.

1
2
3

4

Kruyskamp, a.w., XXVIII.
Ibidem, XXIX.
De term apostelspel is afkomstig van C.G.N. de Vooys, Apostelspelen in de rederijkerstijd,
Meded. Kon. Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 1928; ook opgenomen in Verzamelde
letterkundige opstellen. Nieuwe Bundel, Antwerpen-Amsterdam, 1947, 9-36. Een meer
recente studie schreef G. Steenbergen, Het Apostelspel, VMA, 1952, 439-88. De Bekeeringe
Pauli werd uitgegeven door G. Steenbergen, Zwolle, 1953. Over de ontstaansdatum aldaar,
en Spiegel der Letteren I (1957), 160. Belangrijke opmerkingen over de apostelspelen bij
J.J. Mak, Uyt ionsten versaemt, Zwolle, 1957, 155-7.
Het Antwerpse landjuweel van 1561. Een keuze uit de vertoonde stukken, ingeleid en
toegelicht door dr. C. Kruyskamp, serie Kl. Galerij, Amsterdam, 1962.
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De ‘orthodoxie’ is duidelijk de verliezende partij, althans zij lokt niet uit tot veel
sympathie1; zonder zich tot beslist antipaapse uitlatingen te laten verleiden, geven
de auteurs toch wel blijk van sympathie voor de nieuwe ideeën. Ook voor de
calvinistische denkbeelden2. Dit laatste was bijv. het geval te Rotterdam met de spelen
van Johan Fruytiers en Egbert Meynertsz, twee als calvinistisch bekend staande
auteurs3. Minder veelvuldig in de te Antwerpen opgevoerde, al gebeurt het in het ene
waarin het gebeurt (het spel De vierige doorn van de kamer uit 's-Hertogenbosch
Moyses Doorn) bijzonder nadrukkelijk. Het spel was van Jacop Jacopszoon Cassyere,
van wie ook een ander spel Een present van jonste, vriendschap en trouwe van 1559
en een refrein van 1562 bekend zijn4.
Voor het overige neemt in de overgrote meerderheid der Antwerpse spelen van
1561 ‘de religie een volkomen ondergeschikte plaats in. Ongetwijfeld beschouwden
alle schrijvers zich als Katholieken’5, wat niet betekent dat de mentale kentering niet
bemerkbaar zou zijn.

9
Deze mentale kentering onder invloed van humanisme (en hervormingsgezinde
tendenzen) maakt zich kenbaar aan de belangrijke plaats die geleidelijk wordt
toegekend aan rede en redelijkheid. Dat wil dus zeggen dat de argumentatie die de
mens gebruikt terwille van zijn oordeelsvorming steeds minder van gezagshantering
afhankelijk is, steeds meer van eigen persoonlijkheid: de emancipatie is bezig zich
te voltrekken.
In de (rederijkers-)spelen uit de jaren vijftig beriep de nieuwe religieuze geest zich
veelvuldig op de bijbel. Het is echter niet alléen de bijbel meer die geciteerd wordt
en als autoriteit geldt; was dit nog wèl
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Alleen in het te Rotterdam opgevoerde spel van Leiden meent Van Gelder, Erasmus, 71, een
specifiek roomse geest te kunnen vaststellen.
Een overzicht over Vroeg-calvinistisch toneel in Nederland bij Mak, Uyt ionsten versaemt,
153-62. Mak meent dat ‘een nauwkeurig onderzoek van alle Noordnederlandse
rederijkersspelen die bewaard bleven uit de derde periode, d.i. van ca. 1570 tot ca. 1610, zal
leiden tot een iets gunstiger resultaat en een aangenamer indruk zal geven van de calvinistische
dramatiek dan de proeven van Celosse alleen, maar zelfs het allerbeste zal, geloof ik, nog in
het niet moeten zinken vergeleken bij de calvinistische spelen van Zuidnederlanders als
Robert Lawet’; t.a.p. 161.
J.J. Mak, Uyt ionsten versaemt, 139-47.
Van Gelder, Erasmus, 75-6; vgl. ook J.J. Mak, a.w., 134-8 en 158-60.
Van Gelder, ibidem, 77.
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zo in de spelen van 1539, in de jaren vijftig en zestig is het aantal spelen waarin
‘Schriftuurlijke troost of -onderwijzing’ optreedt opvallend geringer; haar plaats
wordt overwegend ingenomen door bijvoorbeeld ‘Wijse beraedinge, als een doctoor’:
rede (en redelijkheid) zet uiteen wat de lering van het stuk is en, vooral, hoe de mens
(of de gemeente) te leven heeft. Dat was al het gevalin het Spul van sinnen van den
siecke stadt. In het jongere werk van de Haarlemmer LOURIS JANSZ. is dit nog
duidelijker. Louris Jansz. schreef tussen 1559 en 1598 een achttiental spelen1. In zijn
stukken domineert een sterk sociaal gevoel; de schrijver klaagt over de ellende van
de oorlog (Van Meest Al die om pais roepen, 1559); hij klaagt aan degenen die
profiteren van hun medemensen. In Een ander spel van Sinnen van Meest-al (1564)
betoogt hij, dat alle ellende komt, doordat men Gods geboden niet betracht en geen
barmhartigheid en naasteliefde kent. Het is Reden die de mens moet gaan leiden, wil
hij leven zonder kwaad in vrede. Zijn ernstige stukken, waaronder het dispuut Van
Jezus onder de Leeraers, maar ook het esbattement Van Ons Lieven Heeren minnevaer
(1583) met zijn hekeling van de paus en zijn anti-katholieke inslag doen hem kennen
als een óverigens libertijns verdraagzaam man die belijdt wat aan alle protestanten
zo ongeveer gemeen is: het leggen van de nadruk op de evangelische zedelijke
geboden en de navolging van Christus, Gods gratie en hemelse wijsheid.
Opmerkelijk in het werk van Louris Jansz. is de plaats die hij toekent aan de rede,
en in verband hiermee zijn uitbeelding van ‘de mens als begiftigd met een zeker
weerstandsvermogen; dat het slachtoffer verleid kan worden is in hoge mate een
kwestie van gebrek aan doorzicht, van een niet-luisteren naar de stem van
Redelickheyt’2. Hij valt op door een grote mildheid die hem weerhoudt van
onverantwoord veroordelen en hem de mens niet slechter doer voorstellen dan hij
denkt dat hij is. Vertrouwen in de mens brengt hem in de buurt van Coornhert. Hij
weet in meer dan een opzicht de traditie ‘naar eigen inzicht vorm te geven’3.
Grote kunstwerken zijn deze spelen van zinne niet; in vergelijking

1

2
3

Een drietal stukken van Louris Jansz. werd opnieuw uitgegeven in de Bibl. der Ned.
Letterkunde: Noordnederlandse Rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, uitg. N. v.d. Laan,
Amsterdam, 1941; vgl. ook J.J. Mak, Vier excellente Kluchten, Klass. Galerij, Antwerpen,
1950.
W. Hummelen, De Sinnekens, 281.
W. Hummelen, De Sinnekens, 283.
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met een stuk als Colijns Spiegel der Minnen bijvoorbeeld missen zij wel zeer alles
wat naar poëtische schepping zweemt. Over de persoonlijkheid van Louris Jansz. is
ons bijzonder weinig bekend.
Invloed van het humanistisch-klassiek denken, deze aandacht voor de rede(lijkheid)?
heeft men1 gevraagd. In elk geval neemt de bekendheid met de geschriften der
klassieken steeds toe. Dit behoeft nog niet te leiden tot moderne opvattingen:
Casteleyns Pyramus en Thisbe, Hue Mars en Venus bueleerden (1551), Eneas en
Dido (1552), Van Narcissus ende Echo (1552) handhaven nog de oude opvatting dat
de klassieke verhalen stichting kunnen geven, leerzaam kunnen zijn, maar uitéindelijk
wordt volgens hun auteurs de hogere wijsheid van het geloof elders geopenbaard.
Maar de aandacht voor klassieke stoffen neemt sterk toe, en geleidelijk ontstaat een
‘nevenschikking’ en vermenging van bijbel en mythologie; zo in het Spel van sinnen
van de coninck Proctus Abantus2. Tót de auteurs komen die duidelijk de humanistische
verering voor de klassieken de voorkeur geven (wat niet betekent dat zij de filosofie
en wereldwijsheid van deze klassieken volledig begrijpen). Zo de ons niet bekende
auteur die in Een spel van sinne van Charon de helsche schippere (1551)3 de dialoog
van Lucianus Charon of de Beschouwers bewerkte. Hoezeer hierop geïnspireerd en
beïnvloed door Plato en Homerus, de zestiende-eeuwer voegde toch traditioneel
christelijke voorstellingen in zijn tekst toe.
Ook in de spelen van 1561 dezelfde tendens. We hebben al opgemerkt4 dat in de
overgrote meerderheid van de Antwerpse spelen de religie een zeer ondergeschikte
plaats inneemt; men beperkt zich tot wat voor vrijwel elke zestiende-eeuwer
vanzelfsprekend was5. Maar dit christelijk geloof is voor velen, zegt Van Gelder6, de
zondagsomlijsting van hun denken, dat overigens min of meer behéérst wordt door
wat zij via de humanisten van de klassieken gehoord hebben. Men poogt dit met min
of meer succes in te passen in de christelijke conventie. In afwijking van de uitingen
van de aan hen voorafgaande
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Van Gelder, Erasmus, 67.
C.G.N. de Vooys, Trou moet blycken, 163.
Uitg. W.L. de Vreese, 21896. Over dit stuk Van Gelder, Erasmus, 68-9.
Zie p. 523.
‘Het geloof in de Voorzienigheid, eerbied voor Christus en Zijn evangelie, aanvaarding van
's mensen zondigheid en de onsterfelijkheid der ziel, aanvaarding ook van de bijbel als Gods
openbaring’; Van Gelder, Erasmus, 77
Ibidem, 77.
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rederijkers èn van de Rotterdamse, tonen de Antwerpse een duidelijke voorkeur voor
de denkbeelden en wereldwijsheid van klassieke redenaars, dichters, koningen,
magistraten en helden náást en bòven de personen en hun lessen uit de bijbel1. Met
het gevolg dat zij deze denkbeelden en deze wereldbeschouwing overnemen, op de
eerste plaats het duidelijker gericht zijn op positieve aanvaarding en waardering van
het aardse. Alle vierentwintig onderwerpen, door de Violieren aan de landvoogdes
voorgelegd ter goedkeuring, hebben betrekking op filosofie, levenswijsheid en ethica.
De nieuwe instelling blijkt uit de nieuwe opvatting met betrekking tot de kunsten.
Wat moet de mens tot de kunsten bewegen? Roemzucht en aards gewin, meent Van
Elslander2, als hij de antwoorden bestudeert. Ook het ideaal van de menselijke
waardigheid, meent Van Gelder3; erkennend dat al wat mooi en goed is een gave
Gods is, zoeken deze rederijkers, als de grote voorgangers Marsilius Ficinus en Pico
della Mirandola, de verklaring van wat de mens beweegt en wat in hem roert, in de
mens. Soms zelfs in de Liefde, dat wil zeggen de eros uit het Symposion van Plato,
de centrale kracht in het heelal, de stuwende kracht in de naar het goddelijke strevende
natuur4.
De uit de Oudheid geroemde personen en denkbeelden worden niet gezien als
tegengesteld aan wat het christendom bracht; dit laatste wordt veeleer gezien als de
voltooiing van wat de voorchristelijke filosofen hadden geleerd. Vandaar veelal een
gelijkstelling, een identificatie van christelijke en klassieke personen en leerstellingen.
Niet zelden met een hogere waardering van de wijsheid der ouden boven die van
bijbel en leer der kerk, - een verschijnsel dat niet naliet de aandacht te trekken. Deze
aandacht blijkt uit de kritische reacties die, met name uit de kringen van de
‘Hollandse’ kamers, volgen: men wijst bijvoorbeeld in Delft - in ‘Holland’ was
kennelijk de invloed van de klassieken nog niet zover doorgedrongen5 - de ‘Brabantse’
opvattingen af. Als te Rotterdam rijkdom, weelde, 's mensen ‘opinie’, ‘ijdelheid’, 's
werelds wijsheid worden afgewezen als meest geacht, maar ‘schadelijkst verkregen’
zaken, wijst men af wat te Antwerpen hoog gewaardeerd wordt. Vernuft, redelijkheid,
wetenschap, kennis, liefde (dat wil zeggen trouw,
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Ibidem, 77 vlg.
A. van Elslander, Het refrein in de Nederlanden tot 1600, Gent, 1953.
Van Gelder, Erasmus, 79.
Zo de Vreugdenbloeme van Bergen op Zoom en de Christusooghe van Diest. Vgl. Van
Gelder, Erasmus, 81.
Meent Van Gelder, Erasmus, 82-3.
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vriendschap, naastenliefde), de kunsten ook zijn hooggewaardeerde zaken. En onder
de kunsten die van het ‘wel leven’...
In deze richting denkend, wijkt men af van wat de laatmiddeleeuwse katholieke
kerk, Luther en Calvijn leerden over de verdorvenheid en onmacht van de gevallen
mens, en staat men dicht bij de opvattingen van de Stoa, Cicero en Seneca: de aanleg,
de ‘natuur’ van de mens is goed; hij heeft deze te ontwikkelen door studie en arbeid,
zoals ook de humanistische rectoren van de latijnse scholen hadden geleerd.

10
Het grootste deel van de spelen van sinne behoort tot ons literair-historisch erfgoed;
het staat - of ligt - opgeborgen in een vrij weinig betreden vertrek van het paleis der
schone letteren. Sinds Knuttel beleeft de rederijkersliteratuur een hausse in de
belangstelling, en in die belangstelling delen de spelen van sinne. Er vinden van tijd
tot tijd opvoeringen plaats van bepaalde spelen: Elckerlijc, De Wellustige Mensch,
de Spiegel der Minnen; een iets groter publiek toont duidelijk belangstelling, maar
een groot deel van de spelen wordt slechts gelezen of geraadpleegd door de
literair-historici die bovenbedoeld vertrek betreden. Het pleidooi dat Hummelen in
de Epiloog van zijn boek hield, zal daar misschien niet zo heel veel aan veranderen:
de wijze van uitdrukken die de rederijkers in het zinnespel hanteerden, wijkt nogal
ver af van wat de hedendaagse toeschouwer (lezer) boeiend voorkomt. Het is zeker
waar, dat ook bij diverse rederijkers de natuur vaak boven de leer ging en hun
beeldingsdrang sterke invloed heeft op de vormgeving, waardoor mensen en
personificaties menselijker worden voorgesteld dan uit de leer zou moeten volgen,
maar de leer heeft er toch in een groot aantal gevallen toe geleid dat zoals Hummelen
het uitdrukt krachtens de allegorisering ‘de mens als hoofdpersoon theoretisch
gesproken wordt uitgehold’ ofwel ‘in factoren ontleed’1. Bovendien wordt de
rederijker (als goed Nederlander) gehanteerd door het verlangen te onderrichten.
Niet zelden wordt de dramatische functie van het sinnespel door de didactische
verdrongen, zozeer is de rederijker doordrongen van zijn didactische instelling. Het
omgekeerde - dat de dramatische de didactische verdringt - valt volgens Hummelen
eigenlijk nergens aan te wijzen. Doel van de rederijker was zijn didactiek dramatisch
gestalte te geven; slechts in sommige ‘romantische’ spelen

1

W. Hummelen, a.w., 131 en 270.
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lijkt de dramatische functie hoofdzaak (Jupiter en Yo)1.
De tijd waarin hij leefde (de vijftiende en zestiende eeuw) versterkte de neiging
tot hekeling en satire, - elementen die eerder dan de didactische levendigheid en
spanning teweeg kunnen brengen. Slechts een deel van de gehekelde zaken echter
mag nog actueel heten2.
Een aanzienlijke kloof gaapt tussen de wijze waarop de zestiende eeuwer en de
hedendaagse toeschouwer de personificatie beleeft: in het oog van de middeleeuwer
is de personificatie reëel. Hij begrijpt Staervende Mensche, Begheerte van Hoocheden,
Jalours Ghepeyns, Natuerlycke Begeerte, Quaet Ingheven, Hooverdie, Giericheyt,
Oncuysheyt, Schijn van Heligheyt als realiteiten; zij bestáan voor hem zodra zij
uitgesproken zijn (evenals elk ander begrip). Men acht een begrip niet iets, dat de
mens subjectief eigen is. Tot dit inzicht komt pas de renaissance3. Met andere
woorden: voor de middeleeuwer was de personificatie van het boze beginsel in een
figuur even reëel als ‘de duivel’. De hedendaagse toeschouwer beleeft dit alles sinds
de ontwikkeling tot renaissance anders; realiteitskracht heeft de personificatie voor
hem doorgaans niet. Het best leesbaar zijn deze spelen, als daar de zinnebeeldige
voorstelling met onweerstaanbare kracht de uitbeelding van de huiselijke of
maatschappelijke werkelijkheid doorbreekt.
Een aardig voorbeeld van wat Knuttel in zijn bekend Gidsartikel4 uiting van meer
decoratieve dan dramatische compositie noemde, is het door hem aangehaalde
fragment uit een toevallig opgeslagen stuk - van de Lischbloeme te Mechelen - uit
de bundel van de in 1561 te Antwerpen gespeelde rederijkersstukken. Het fragment
heeft betrekking op het opsieren van Ledicheyt door haar kornuiten Eygen
Sinnelijcheyt en Wellusticheyt. Als wij het hier opnieuw vermelden, is dat om tevens
de aandacht te vestigen op de treffende overeenkomst met de scène uit Bredero's
Spaanschen Brabander, als deze zich in aanwezigheid en met behulp van Jerolimo
gereedmaakt om uit te gaan. Men vraagt zich af, of Bredero deze passage uit het
Mechelse stuk gekend heeft.
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W. Hummelen formuleert deze zaken (a.w., 268) ongeveer als hierboven vermeld speciaal
met betrekking tot de rol van de sinnekens; een en ander lijkt uitgebreid te mogen worden
tot de spelen in hun geheel.
Over de hekelende en onderrichtende didactiek in het algemeen zie Hummelen, a.w., 268-71.
Hummelen, a.w., 321.
J.A.N. Knuttel, Rederijkers Eerherstel, De Gids, 1910.
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Alles tezamen zal men, ondanks de factoren die Hummelen behandelt als elementen
die hedendaagse waardering mogelijk moeten maken, deze waardering toch vooral
in het kamp van de literatuurhistorici moeten zoeken. Inderdaad verdienen in hun
oog de spelen van sinne aan belangrijkheid te winnen, maar dan ook echt
literair-historisch. De visie die deze spelen in hun oog boeiend kan maken, is reeds
gegeven door W. Kramer, toen hij deze spelen plaatste binnen het eeuwenoud kader
van de allegorie als literair stijlbeginsel1, welk beginsel zijn voortzetting vindt tot de
tijd van Henriëtte Roland Holst en Gorter.

11
Wanneer wij nu melding maken van een aantal kluchtspelen, esbattementen en
dergelijke, gebeurt dat om de aandacht te vestigen op de scherpe waarneming van
de werkelijkheid, de levendigheid en het compositietalent van de auteurs zonder dat
daarmee gezegd wil zijn, dat deze voortvloeiden uit de nieuwe geest van steeds
duidelijker zich wenden tot het aardse. Van oudsher immers is deze aandacht voor
het aardse in de Nederlandse kunst aanwezig geweest. Wat humanisme en renaissance
in dit opzicht teweeg brengen, kan gezien worden als een versterking van de
permanent aanwezige geest van ‘realisme’. In de hier bedoelde spelen lijkt dit realisme
veeleer voortzetting van het oude ‘realisme’, continuïteit in een beproefd, op de
alledaagse werkelijkheid steunend, genre2.
Dat bleek reeds uit de kluchtspelen van Cornelis Everaert, die hiermede zijn ernstig
werk overtrof, al moet men toegeven, dat de vijftiende-eeuwse, klaarblijkelijk zó
van het leven afgekeken sotternieën Nu noch en Playerwater in levendigheid,
boertigheid en komische kracht Everaerts weldoordachte bedènksels overtreffen3.
Verschillende andere kluchten uit de zestiende eeuw zijn echter allesbehalve
bedenksels. Nog geheel in de oude trant is de Cluyt van Tielebuys (ca. 1541). Wanneer
hij verneemt, dat hij een jaar te vroeg geboren is, wil Tielebuys ‘herdragen’
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W. Kramer, Literair-stilistische studiën, Groningen, 1950, 223-41.
Over de kluchten, esbattementen en andere spelen uit Trou moet blijcken, zie C.G.N. de
Vooys, TNTL 45 (1926), 265-86, 47 (1928), 161-201, en 49 (1930), 1-25. Over de ‘komische
spelen’ in het algemeen G.A. van Es, Gesch. Lett. Ned. III, 300-4 en W.M.H. Hummelen,
Boek N en M uit het archief van Trou moet blijcken, in Jaarboek De Fonteine, 1966, 85 vlg.
J.L. Walch, Studiën over Litteratuur en Tooneel, Maastricht, 1924, 196-201.
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worden; als hij om de anderen tot herdragen te dwingen, de potten en pannen door
de kamer laat vliegen, besluit men Tielebuys zijn zin te geven; in een zak wordt hij
neergelegd voor de poort van het begijnhof. Een oude begijn, die juist die nacht
gedroomd had dat zij een jonge zoon gekregen heeft, vindt Tielebuys, en Tielebuys
vindt zijn ‘memmeken’; het kost haar heel wat moeite en geld van de dwaas af te
komen!1 In de ruige trant van het oude boertige toneel is ook Moorkens vel van de
quade wijven2, waarin een man zijn vrouw ‘temt’; na haar eerst ten bloede toe gegeseld
te hebben, wikkelt hij haar in het vel van een zwart paard om haar zo het kwade bloed
te laten uitzweten, een onderwerp, dat door Macropedius in zijn Latijnse klucht
Andrisca behandeld werd3; een lugubere klucht is het Esbatement vanden Schuyfman
vol gesol met een gestolen vrouwenlijk4; het Esbatement van de Bervoete Broers (in
1559 te Brussel gespeeld, maar wellicht van oudere datum) vertoont ons - met
invoeging van de allegorische Milt van herten - een arme sukkel die levensmiddelen
te vervoeren krijgt naar het klooster der Barrevoeters (Minderbroeders); hij gaat er
echter mee naar huis en laat zijn kinderen profiteren. Op de vraag, waarom hij zijn
opdracht niet naar behoren uitgevoerd heeft, verwijst hij naar zijn kinderen met hun
blote voeten: zijn ook zij geen barrevoeters?!5 Hanneken Leckertant (ca. 1541) van
Jan van den Berghe, een door zijn moeder verwend kind, spoort Lippen Loer aan
zich ziek te houden om zo, evenals Hanneken, alleen maar lekker eten en drinken te
krijgen. De dokter, meester Leurequack, speelt aanvankelijk in het complot mee om
ook te kunnen smullen, maar geneest eindelijk de zieke met bercke struijff (slagen
met berkenroeden)6. De Sotslach behandelt het motief van een
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Tielebuys, uitg. J. van Vloten, Nederl. Kluchtspel I2, Haarlem, 1878, 168; door M. de Jong,
Drie zestiende eeuwsche Esbatementen, Amsterdam, 1934; vgl. C.G.N. de Vooys, TNTL,
1926, 279 vlg.
Moorkens vel, uitg. in Veelderhande geneuchlyke dichten, Leiden, 1899, 321; vgl. TNTL,
1899, 201 vlg.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 98.
Uitg. G. Kalff, Trou moet blijcken en F.A. Stoett, Drie Kluchten uit de XVIe eeuw, Zutfen,
1932.
De Bervoete Bruers, uitg. K. Stallaert, Ned. Dicht- en Kunsthalle, Antwerpen, 1891; W. van
Eeghem, Drie Schandaleuze Spelen, Antwerpen, 1938.
Hanneken Leckertant, uitg. G. Kalff in Trou moet blijcken; door F.A. Stoett in Drie Kluchten
uit de XVIe eeuw, Zutphen 1932, door J. van Ham in Klucht en Esbatement, Bussum, z.j.,
en door C. Kruyskamp, Dichten en Spelen van Jan van den Berghe, 's-Gravenhage, 1950.
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boer, die om niet meer te moeten werken en onder de plak van zijn vrouw uit te
komen, zich zot laat maken, dan opgenomen wordt in de Blauwe Schuit en mee naar
het Land van de Honger vaart1. - Zo is er meer2, dat ons het middeleeuws boertig
toneel in zijn oude, zij het soms door rederijkers iets verflenste, fleur vertoont: de
stukken ontlenen hun stof bij voorkeur aan het lagere volksleven, waar het ruw en
ruig toe gaat. Maar zij zijn omvangrijker dan in de vorige eeuw (tegen de 600 verzen);
deze groter omvang is echter niet louter een kwestie van uitbreiding der stof, maar
de auteurs van deze stukken werken met begrip voor dramatische handeling en
verwikkeling; snelle gang, levendige contrasten in de fleurige taferelen en gevatte
dialoog preluderen op Brouwer en Jan Steen, op ons zeventiende-eeuwse kluchtspel,
als dit genre een zekere volmaaktheid bereiken zal. In stukken als deze - en in de
tafelspeelkens uit dezelfde tijd, veelal tweespraken en monologen - met hun lust in
het waarnemen en uitbeelden van het eigenaardige in personen en dingen, van het
karakteristieke van een beroep of een stand, meent men verwantschap met de geest
van het humanisme te bespeuren3.

Van rederijkerij naar renaissance
In het voorgaande werd bij herhaling de invloed van het humanisme gesignaleerd.
Wanneer dan ook gehandeld wordt over de ontwikkeling van rederijkerij naar
renaissance4, dient men ook aan de hiervóór genoemde

1
2

3

4

Uitg. F. Lyna en W. van Eeghem, Brussel, 1932.
Zoals de hekelende kluchten uit het repertoire van De Rode Roos van Hasselt, waarvan Bruer
Willeken de voornaamste is (uitg. O. v.d. Daele en F. van Veerdeghem, De Roode Roos,
zinnespelen en andere toneelstukken der zestiende eeuw, Bergen, 1899) en uit het repertoire
van Trou moet blijcken, De klucht van koster Johannes, uitg. door C. Kruyskamp, Jaarboek
De Fonteyne, 1950.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. III, 161. J.J. Mak maakt (Uyt ionsten versaemt, 83-4) een aantal
belangrijke opmerkingen over de ontwikkeling van de klucht, het esbatement in de tweede
helft van de zestiende eeuw; hij meent dat het genre een zo grote verandering heeft ondergaan
dat ‘er feitelijk een nieuw genre is ontstaan’. Dit vindt, aldus Mak, zijn oorzaak in de
‘burgerlijke bezetenheid voor het actuele’; men brengt in de uitbeelding actuele (tijd- en
plaats-)elementen (en dat is een teken, volgens Mak, dat ‘we niet meer in de middeleeuwen
(zijn), maar dan is de nieuwe tijd aangebroken’). Hij waardeert het inbrengen van dit element
intussen positief.
Van de ‘Rhetorike’ naar de Renaissance, met toelichtingen door R. Antonissen,
Antwerpen-Amsterdam, Klassieke galerij, z.j. [± 1952].
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teksten waaruit deze invloed spreekt, te denken. Zij bereiden de overgang van
rederijkerij naar renaissance voor. Maar in een bepaalde fase gaat het accent steeds
duidelijker liggen op het nieuwe, wordt dit een dusdanige zwaar-wegende component,
dat de omschakeling naar dit nieuwe onmiskenbaar is; dan kan men, in meer strikte
zin, van de overgang van rederijkerij naar renaissance spreken.
Een scheidingslijn trekken blijft bijzonder moeilijk. Hoogstens kan men zeggen,
dat in de jaren na 1550 de nieuwe aspecten steeds duidelijker naar voren komen, zo,
dat een apart hoofdstukje dat daarop de aandacht vestigt, gewettigd is.
Duidelijk traditioneel is nog het werk van Houwaerts vriend PHILIP NUMAN - op zijn
Grieks Hippolitus Neander! Hij verwierf naam als stichtelijk dichter; hij schijnt
orthodox-katholiek geweest te zijn, evenals EDUARD DE DENE, een Bruggeling, die
overigens een zeer avontuurlijk leven leidde; tussen 1557 en '61 schreef De Dene
een uitvoerig Testament Rhetoricael; in 1567 verscheen de emblemata-bundel De
Warachtige Fabulen der Dieren, die in zijn voorkeur voor fabelen een meer
humanistische dan retoricale inslag verraadt. Duidelijke vernieuwingselementen treft
men aan in het werk van Willem van Haecht en Cornelis van Ghistele, vooral echter
in dat van Lucas de Heere en enkele anderen. Van Haecht en Cornelis van Ghistele
zijn nog echte rederijkers, maar zij hebben, als Casteleyn, de wind uit het zuiden
bespeurd: de schoonheid van de antieke cultuur heeft op hen haar invloed geoefend,
zodat bij een Van Ghistele de grens tussen rederijkerij en renaissance in de richting
van het nieuwe overschreden wordt1.
WILLEM VAN HAECHT heeft rond het midden van de zestiende eeuw te Antwerpen
een belangrijke rol gespeeld. Hij werd geboren ca. 1530. Betrekkelijk jong was hij
al lid, sinds 1558 factor van de Antwerpse Rederijkerskamer ‘De Violieren’. In deze
kwaliteit heeft hij een zeer aanzienlijke rol gespeeld bij de inrichting en uitwerking
van het Antwerpse landjuweel van 1561. Hij schreef het spel Het Oordeel van Tmolus
tusschen Apollo en Pan, dat ter inleiding van de wedstrijd door De Violieren werd
opgevoerd. Kennelijk heeft de auteur bedoeld een voornaam spel in de stijl van de
opkomende renaissance te schrijven; hij ontleende de stof dan ook aan de klassieke
mythologie; in het tweede

1

E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 113-117.
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gedeelte evolueert het stuk echter in de richting van een middeleeuwse sotternie.
Ook het afscheidsspel Oorloff oft Adieu, en het slotspel van het haagspel dat op het
landjuweel volgde, waren van Van Haecht. In een zijner spelen schreef hij:
Conste en is alleen int poetelyck dichten niet
Sy moet ons meerder saken leeren;

demonstrerend dat het esthetisch bewustzijn - deze sprekende eigenschap van de
renaissance - hem niet vreemd meer was, geven deze beide regels tevens te kennen
dat het grondbeginsel van de rederijkerij, volgens hetwelk kennis in de ruinste zin
van het woord het hoofdbestanddeel van de kunst behoort te zijn, ook in zijn oog
toch domineerde1. Hoe hoog Van Haecht intussen de aldus opgevatte ‘kunsten’
waardeerde, blijkt uit zijn stelling (in Oorloff oft Adieu), dat het verval van Rome en
andere oude rijken niet moet worden toegeschreven aan ongeloof of afkeer van God,
maar aan het verval der kunsten2.
Verloren ging een Spel van Scipio dat in 1558 werd vertoond. Hij schreef een
drietal apostelspelen, (waarvan het tweede en derde in 1564 te Antwerpen werden
vertoond)3. Opvoeringen, tot vreugde van het volk, tot verontwaardiging van de
geestelijkheid: de mens wordt geacht ‘schriftuerlyck’ getroost te worden. Deze spelen
ademen de geest van Erasmus. Hij schreef refreinen, liederen, een psalmvertaling
(1567), Dry Lamentatiën, Vyf Claeghliederen Jeremie (1578), en bij het ontzet van
Leiden een Dialogus van twee personagien. Zijn religieuze overtuiging wil niet zeer
duidelijk worden; Van Gelder zegt dat hij als vurig protestant bekend stond4.
Zoals gezegd, ontleende Van Haecht voor een deel van zijn stukken de stof aan
de klassieke mythologie. Nieuw was dit niet. Reeds eerder had men klassieke stoffen
bewerkt in de volkstaal; we noemden er bij Colijn van Rijssele enkele die van rond
1550 dateren; daar was echter het ‘klassieke’ een pronken met geleende veren, een
kwestie van uiterlijke vorm. Bij Van Haecht echter is dit anders. Uit zijn Het Oordeel
van Tmolus tusschen Apollo en Pan spreekt een meer dan oppervlakkig begrip van
de geest der oudheid, en het verlangen om tot verbeelding der

1

2
3
4

Vgl. G. Jo. Steenbergen, Willem van Haecht's Geschriften voor het Antwerpse Land juweel,
Jaarboek De Fonteyne 1950; dez., Het Landjuweel, 142, 166, 181; dez., VMA, 1952. Zie
ook NiTlg XIX.
Van Gelder, Erasmus, 85.
De Vooys, Apostelspelen, 153-88; ook in Verz. Lett. opstellen. Nieuwe bundel,
Antwerpen-Amsterdam, 1947, 25-35.
Van Gelder, Erasmus, 76.
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historische werkelijkheid te geraken. Ook met de moderne renaissancistische poëzie
van Italië en Frankrijk kwam hij in, zij het oppervlakkige, aanraking1.
Van grote betekenis voor een wezenlijker begrip van de Oudheid, getuigenis ook
van een gestadig dieper indringen in de geesteswereld der klassieken, zijn zonder
twijfel de vertalingen geweest, waarop men zich in deze tijd gaat toeleggen.
Terecht echter heeft men in het werk van deze vertalers ook een uiting gezien van
het groeiende nationále bewustzijn, vermits het hun erom te doen was de schatten
van de eigen cultuur te verrijken door hun tijdgenoten kennis te laten maken met de
meest waardevolle elementen uit de klassieke culturen, vooral door een klinkend
antwoord te geven op de onverschilligheid van de meeste humanisten voor de eigen
taal en wel door deze taal als draagster van een hoogstaande beschaving te laten
fungeren2. De belangrijkste figuur onder deze verdietsers, wier activiteit aanvangt
in 1541, is de al genoemde Antwerpenaar CORNELIS VAN GHISTELE, wiens
werkzaamheid vooral in de jaren 1550-1570 valt. Van Ghisteles diverse
oorspronkelijke stukken mogen uit esthetisch oogpunt minder te betekenen hebben
dan uit cultuurhistorisch, van grote betekenis is Van Ghistele als ‘vertaler’; hij
vertaalde naar de opvattingen van die tijd; hij beoogde niet in de huid van de
oorspronkelijke auteur te kruipen om diens gedachten- en gevoelsleven zo adequaat
mogelijk naar diens intenties weer te geven in de moedertaal; hij trachtte wel in diens
gedachten- en gevoelsleven zo diep mogelijk door te dringen, om het dan echter ‘om
te dichten in den geest, stijl en den vorm van den eigen tijd’, d.w.z. de rederijkerstijd3.
Zo bewerkte hij Ovidius' Heroïdes, Vergilius' Aeneis, Terentius' Comediën, om dan
echter af te wijken van de middeleeuwse traditie met Sophocles' Antigone en Horatius'
Satyrae, dit alles tussen 1553 en 1569. Het zijn krachtens hun opzet geen vertolkingen
in klassieke geest en trant; het verhaal der oudheid wordt naar rederijkerstrant
begrepen en bewerkt; de moralistische en didactische strekking die het werk bezat
(of in hun ogen had) werd tot stichting der gelovigen met de nodige nadruk naar
voren gebracht, maar - en hier begint de afwijking van de sfeer der rederijkerij - in
de

1
2
3

E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 101-102; C.G.N. de Vooys, Verzamelde Letterk. Opstellen,
Nieuwe Bundel, Antwerpen-Amsterdam, 1947, 23-39.
E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 113.
E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 114.
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appreciatie van de ethische en wijsgerige waarde der antieken ‘ligt toch meer
humanistische dan middeleeuwsche geest: de nadruk, dien hij b.v. legt op twee bij
uitstek humanistische beginselen: nl. het streven naar zelfkennis en het evenwicht
in gematigdheid, geven daarvan voldoende blijk’1. Van Ghistele heeft oog gehad
voor de specifieke cultuurwaarden die in de oudheid besloten lagen; hij streefde
ernaar deze waarden aan zijn tijdgenoten kenbaar te maken op een wijze die hen
aansprak, dat wil dus zeggen in geest en trant van de rederijkers; maar deze waarden
hadden dan toch zijn hart: ‘het geheim van het verfijnde schoonheidsideaal dat in
Van Ghistele's modellen een bepaalden concreten vorm gevonden had, wist de factor
der Goudsbloem nog niet te ontsluieren. Maar een afglans van de wereld der antieken,
die in zijn dagen ook voor het uitsluitend Nederlandsch-lezende publiek de bekoring
begon te krijgen van een nieuw ontdekte tooverwereld, heeft hij niettemin gebracht.
Hij leidde zijn lezers in in de verbeeldings- en gedachtenwereld der oudheid... De
eerste in onze letteren, heeft Cornelis van Ghistele er oog voor gehad dat deze
verbeeldings- en gedachtenwereld een beschaving op zich zelf vertegenwoordigde,
die, hoezeer ook aangevoeld en verdedigd als ondergeschikt aan de christelijke, als
een waarde op zich zelf diende te worden beschouwd’2.
Voor wat de techniek betreft, wees hij voor het eerst weer op de antieke tragedie
en op het onderscheid tussen tragedie en comedie. Aan Van Ghisteles vertaalwerk
ook konden de vaklieden onder de lezers - en hoevele rederijkers zullen niet met
graagte naar deze kunstvoortbrengselen der oudheid gegrepen hebben om hun eigen
techniek te scholen aan die van zo beroemde voorgangers? - konden dus rederijkers
en alle kunstliefhebbers zien, hóe lied en epos en toneel gemaakt werden door
kunstenaars uit een rijk ontwikkelde, vroegere cultuur. Vooral op het gebied van de
dramatische techniek kon een bewerking als die van Terentius' Comediën hun veel
leren: psychologische fijnheid en diepte, de kunst van karakterisering, van motivering,
van bouw en uitwerking, zij waren niet onbekend in het Nederlands toneel der
middeleeuwers, maar dit toneel had toch geenszins de volmaaktheid bereikt, die de
klassieke auteurs kenden.
Vóór echter deze invloed volledig in het toneel tot zijn recht komt, moet nog een
halve eeuw verlopen.

1
2

E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 116.
E. Rombauts, Gesch. Lett. Ned. III, 116-117. Zie ook G. Kalff. Gesch. Ned. Lett. III, 106; J.
te Winkel, Ontwikkelingsgang III2, 28-31.
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Binnen een halve eeuw heeft zich de ontwikkeling van rederijkerskunst tot renaissance
voltrokken. Cornelis Everaert, die omtrent 1525 zijn activiteit ontwikkelt, is nog
volop middeleeuws rederijker, een man van de oude stempel. Colijn van Rijssele
daarentegen, hoezeer zijn Spiegel der Minnen ook als summa van retoricale
kundigheid kan dienen, is aangedaan met de zoete sfeer van het toenmaals moderne.
Mathys Casteleyn zij de wetgever der rederijkers, hij is tevens een humanistisch
geschoold geleerde. Met de klassiekenvertalingen, zeker met die van Van Ghistele,
naderen wij de grensscheiding tussen oud en nieuw. Houwaert en De Dene balanceren
op deze scheiding; dán echter zal, met Jan van der Noot, resoluut de nieuwe kunst
naar het stralende Franse voorbeeld tot stand komen: de vlinder der renaissance-kunst
kruipt uit de cocon der rederijkersvormen te voorschijn. In 1567 bestáát, zoals wij
in het tweede deel zullen zien, met het (dan overigens nog niet gepubliceerde) Het
Bosken de renaissancekunst in de Nederlanden. Helaas was het gure getij haar zeer
ongunstig, en sterft de nieuwe kunst in de zuidelijke Nederlanden, om als een feniks
in het noorden te herrijzen.
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Lijst van afkortingen
J. te Winkel, Ontwikkelingsgang = Jan te Winkel, De Ontwikkelingsgang der
Nederlandsche Letterkunde, 7 delen, Haarlem, tweede druk, 1922-'27.
G. Kalff, Gesch. Ned. Lett. = G. Kalff, Geschiedenis van de Nederlandsche
Letterkunde, 7 delen, Groningen, 1906-'12.
Gesch. Lett. Ned. = Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, onder redactie
van F. Baur e.a., Den Bosch, z.j., ook G.L.N.
J. van Mierlo, Beknopte Geschiedenis6 = J. van Mierlo, Beknopte Geschiedenis van
de Oud- en Middelnederlandse Letterkunde6, Antwerpen-Amsterdam, 1954.
E.R. Curtius, Europ. Lit. of: a.w. = Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur und
lateinisches Mittelalter, Bern-München, 1948,4 1963 (aangehaald naar de vierde
druk).
E.F. = G. Kalff, Middelnederlandsche Epische Fragmenten, Groningen, 1886, in
1967 onder dezelfde titel herdrukt, Arnhem.
VMA = Verslagen en Mededelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie, Gent.
TNTL = Tijdschrift voor Nederl. Taal en Letterkunde, uitgegeven vanwege de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
TTL = Tijdschrift voor Taal en Letteren, Tilburg.
NiTlg = De Nieuwe Taalgids, Groningen.
OGE = Ons Geestelijk Erf, Antwerpen.
Regesten = Regesten van de aanwinsten van het Instituut voor vergelijkend
literatuuronderzoek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, 1956-1961.
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Register
In dit register zijn opgenomen alle in de tekst genoemde auteursnamen en titels van
werken. De titels van werken zijn gecursiveerd. Vernoemde gedichten zijn opgenomen
onder de eerste letter van de eerste versregel, tenzij het gedicht een min of meer
bekende titel bezit.
Gecursiveerd zijn verder de paginacijfers waarop een werk of auteur min of meer
uitvoerig aan de orde komt; alleen wanneer slechts één bladzijde vermeld wordt, is
deze niet gecursiveerd.
De auteurs zijn globaal opgenomen met als uitgangspunt hun achternaam, ook
wanneer dit deel van hun naam geen eigenlijke achternaam is (Jan I van Brabant
zoeke men dus onder Brabant).
Abelard 18, 21, 23, 53
Acolastus 442, 478-9, 490
Adagia 437, 438, 439
Adamov, Arthur 287
Adieulied van Vrou Marie van Bourgoengien 403
Aechte, Sente 194
Aeneis 49, 56, 112, 113, 115, 517
Aernout (Reinaerde, Van den Vos) 164
Aesopus 169, 433
Afflighem, Willem van 118, 175, 274
Agricola, Rudolphus 201, 270, 357, 432-3, 435
Aiol 68, 70, 71, 87-8
Aiol et Mirabel 87
Aken, Hein van 63, 195, 204, 218, 224-5, 234-9, 240, 241, 494
Albee, Edward 50
Alberti, Leon-Battista 329
Aldegonde, Marnix van Sint 454, 474
Alderexcellentste Cronyke van Brabant, Die 425
Alexander, zie Alexanders Geesten
Alexander (Lamprecht, Pfaffe) 119
Alexander (Straatsburg) 68, 69, 115, 151
Alexander, Die Historie van Coninc (volksboek) 419, 425
Alexander van Metz 420, 423
Alexanderroman (Briançon, Alberic de) 119
Alexanders Geesten 118-20, 208, 209, 210, 211
Alexandreis 119
Alexandrië, Clemens van 334
Allegory, Two concepts of 48
Aloeëtte, voghel clein 276
Amand, Leven van Sinte 274
Amelry, Fr. 472
Amersfoort, Willem van 407
Andrisca 513
Anmerkungen zur Oper ‘Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny’ 289
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Antibarbari 437
Anticlaudianus 24
Antigone 517
Antwerpse Liedboek 405, 450
Appelmans, Gheraert 186-7, 255
Appolonius van Thyro 419, 420
Aquino, Thomas van 29, 30, 53, 171, 199, 252, 271, 319, 320, 321, 342, 343
Aquitanië, Eleonora van 44, 124
Aquitanië, Willem van 17, 44
Arendt, G.-H. 160, 162, 166, 167
Areopagita, Dionysius 331
Aristoteles 21, 29, 30, 330, 337, 437
Arouet le Jeune, François Marie, zie Voltaire
Arrabal, Fernando 287
Art de rhétorique, L' 470
Artes Poeticae 65
Artu, La mort le roi 130, 131, 228, 229
Arturs boek, Koning 227
Arturs dood 228
Artus, Livre d' 129
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Asselbergs, W.J.M.A. 217, 218, 387
Assenede, Diederik van 154-5, 192, 420
Aubri de Borgengoen 102
Auden, Wystan Hugh 50
Aue, Hartmann von 125
Auerbach, E. 48, 54, 87, 142, 290
Augustinus 21, 24, 25, 57, 178, 256, 263, 267, 330, 331, 339, 437
Aulularia 478
Averroës 119, 343, 344
Avianus 169
Axters, St. 262
Babrios 169
Baghijnken van Parijs 406
Baïf, Jean Antoine de 470
Balduinus Iuvenis 169
Balma, Hugo de 415
Barbaradael, Zuster van 407
Barlaäm en Josaphat 223
Barth, K. 344
Basia 449-50
Basin, Chanson de 99
Beatrijs 152, 188, 190-3, 194, 385
Beauvais, Vincentius van 213
Becket, Thomas 24
Beckett, Samuel 50, 287
Bédier, Joseph 82-4
Beerte metten breden voeten 219
Beghinen, Vanden XII 255, 263
Beke, Van der 431
Bekeeringe Pauli, De 505
Bellay, Joachim du 469, 470
Bello Judaico, De 212
Beowulf 8, 9
Bere Wisselau, Van den 104-5
Berghe, Jan van den 248, 364, 419, 466, 501-5, 513
Bernlef 9
Bertken, Zuster 408-9
Bessarion, Nicolaus 331
Beuken, W.H. 189
Bezzola, R.R. 64, 65, 113, 136, 145
Bible des poètes 481
Bible, Die clausule vander 214
Biblia 212
Biën boec, Der 248
Bijns, Anna 357, 367, 423-4, 451, 453, 455-65
Blake, William 50
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Blinckenden Steen, Vanden 253-4
Bliscap van Maria, Die Eerste 380-1, 382, 386
Bliscap van Maria, Die Sevenste 381-2
Bliscap van Maria, Die Sevenste (sinnespel) 500
Blois, Aélis de 44
Blome der Doechden 310
Boccaccio, Giovanni 309, 329, 340
Bock, Eug. de 499
Boeck van Onser Liever Vrouwen Miraculen, Dat 274
Boendale, Jan van 233, 244-5, 307
Boëthius, Anicius 21
Boeyens, Adriaan Floriszoon 433
Boom der Schriftueren, De 488
Borch van Vroudenrijc, De 248
Borchgrave van Couchi, Die 220-1
Borchgravinne van Vergi, Die 206, 223-4, 225
Borchgravinne van Vergi (volksboek) 420, 423
Boron, Robert de 128-30, 148
Bosken, Het 449, 519
Boudewijns, Katharina 453
Brabant, Jan I van 28, 81, 233, 275
Brabantsche Yeesten, Die 234, 244
Bracciolini, Poggio 329
Brandaen, Reis van Sinte 106-8
Brandani, Navigatio Sancti 107-8
Brant, Sebastiaan 425
Brecht, Bertold 287, 288, 289
Bredero, Gerbrand Adriaanszoon 219, 351, 511
Bretons, Geste des 124
Briançon, Alberic de 119
Brieven (Hadewijch) 178-81, 182, 185, 195, 207
Brinckerinck, Johannes 267, 268
Broeder Russche 420, 422, 423
Brugman, Jan 406, 407, 414-5
Bruin, C.C. de 269
Brulocht, Die gheestelike 251, 253, 264
Brut, Roman de 124, 125
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Büchner, Georg 287
Buderick, Arnold 265
Buevijn van Austoen 419, 422
Burckhardt, J. 326, 345
Burdach, Konrad 332
Busken Huet, Cd. 310
Buskenblaser, De 304
Busleyden, Jeroen 434
Caesar, Gaius Iulius 490
Cailleu, Colijn 400
Calderón de la Barca, Pedro 287
Callaert, Vranke 272
Calstaf 169
Calvijn, Jean 337, 446, 454, 463, 465, 510
Camus, Albert 50
Cancellierboek 248
Catimpratensis, zie Cantimpré, Thomas van
Cantimpré, Thomas van 173-5, 212, 248
Capellanus, Andreas 46
Caron, W.J.A. 12, 13, 14
Cassamus, Roman van 221-2
Cassyere, Jacop Jacopszoon 506
Casteleyn, Mathys 368, 467-71, 480-3, 508, 515, 519
Caterine, Sente 194
Catharina 480
Cato de Oudere, Marcus Portius 433
Cats, Jacob 310
Cercamon 38
Champagne, Marie de 44, 125
Charon de helsche schippere, Een spel van sinne van 508
Charon of de Beschouwers 508
Chartres, Bernard van 22
Châtillon, Gautier de 119, 120
Christen Kercke, Het Spel van den 489
Chrysoloras, Emanuel 329
Cibratio Alchoran 334
Cicero, Marcus Tullius 273, 329, 337, 338, 368, 369, 433, 469, 477, 510
Cirilius Parabelen 424
Claeghliederen Jeremie, Vyf 516
Clairvaux, Alcher van 24
Clairvaux, Bernardus van 12, 18, 20, 21, 24, 25, 177, 263, 264, 268, 272, 285
Claudel, Paul 287
Claudianus, zie Claudius
Claudius 57
Cligès 125
Cloen van Armoe, Het spel van het 491
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Cluchte van eenen Dronkaert 466
Coelde van Munster, Dirc 406, 407, 415-6
Coleridge, Samuel Taylor 50
Colet, John 335
Colloquia 438, 439-40, 441, 466
Colloquien oft Tsamensprekinghen, uut Erasmo Roterodamo: zeer
ghenuechlijc om lesen, Sommighe schoone 441, 465, 466
Comedie (Sachs, Hans) 397
Comediën (Terentius) 517, 518
Comestor, Petrus 212
Compendium theologicae veritatis 271
Compiègne, Roscellinus van 53
Coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen, Van den 225, 234
Coninck Proctus Abantus, Spel van sinnen van de 508
Conincskinderen, Van twee 281
Coninx Summe, Des 248
Const van Rhetoriken, 368, 468-71
Coornhert, Dirk Volkertszoon 340, 351, 443, 491, 498, 507
Copia verborum et rerum, De, zie Rijkdom aan woorden en uitdrukkingen,
Over de
Coppelt aan een! den nacht is lanck 404
Cornicke van Brabant 234
Costere, Jacob de 208, 209
Courajod, Louis 345
Cretensis, Dictys 120
Croce, Benedetto 48
Crul, Cornelis 441, 465-6
Crych, Spel van den 484
Curtius, Ernst Robert 26
Curtius, Quintus 119
Cusanus, Nicolaus 334
Custos, Jacobus, zie Costere, Jacob de
Dale, Jan van den 376, 441
Danielken, Van Heer 280
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Dante Alighieri 31, 42, 275, 323, 329, 335
Dathenus, Petrus 454
De arte honeste amandi 46
De caritate dei et septem eius gradibus, zie Seven manieren van heiliger
Minnen, Van
De oratore 368
De planctu Naturae 24
De praeparatione ad mortem 486
De spiritu et anima 24
De universitate mundi 23, 25
Debaene, Luc. 390, 417, 418, 423, 457, 458
Delbouille, M. 84
Delf, Dirc van 271-2
Demosthenes 369
Dene, Eduard de 373, 515, 519
Des winters als het regent 404
Descartes, René 344
Desportes, Philippe 470
Devoot ende profitelijck boecxken, Een 406, 452
Devote epistele 268
Deyssel, Lodewijk van 251
Diaconus, Paulus 157
Dialogus (Gregorius) 272
Dialogus (Dorp, Maarten van) 478
Dialogus creaturam 424
Dialogus miraculorum 192, 273
Dialogus van twee personagien 516
Diergodgaf, Segher 116-8, 120, 156
Diest, Petrus 399
Diesthemius, Petrus 397-9, 490
Dietsce Lucidarius 244
Dietsche Catoen 195
Dietsche Doctrinale 245
Dionysius de Kartuizer 414, 432
Dis, L.M. van 463
Disputacie van Onser Vrouwen ende van de Heilighen Cruce, Ene 214, 216
Disputatie van Rogierde ende van Janne 245
Disticha Catonis, De 195
Dit is een suverlijc Boecxken 405
Diversche Liedekins 468
Divina Commedia 108, 323
Doctrinael des Tijts 422, 425
Doctrinal du temps présent 425
Doesborch, Jan van 357, 367, 419, 451, 456, 457, 458
Dogheden, Vanden XII 255, 263
Donck, Engelbrecht van der 451
dOngelycke munte, Spel van 484
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Dordt, Augustijnken van 248, 306
Dorlandus, Petrus 398-9, 433
Dorp, Maarten van 478
Dorpius, zie Dorp, Maarten van
Draak, M. 64, 145, 147
Drie blinde Danssen, Vanden 422
Drie daghe Here 304
Drievoudicheide, Vander 214, 215
Duinkerken, Anton van, zie Asselbergs, W.J.M.A.
Dune laets mi rusten 277
Dye werelt hielt my in haer ghewalt 408
Ecbasis Captivi 158
Eckehart, Meister 263, 264
Eeden, Frederik van 374
Eenhoorn, Van den 282
Egidius waer bestu bleven? 277
Eginhard 9
Eilhart von Oberg 69, 115
Elckerlijc, Den Spiegel der Salicheit van 356, 379, 388, 393-9, 433, 434, 479,
486, 490, 502, 503, 504, 510
Eliot, Thomas Stearns 50
Elslander, A. van 509
Ems, Rudolf von 80
Enchiridion militis christiani 438
Eneas en Dido 498, 508
Enéas, Roman d' 43, 113, 114, 115
Eneasroman, zie Eneide
Eneide 66, 68, 71, 80, 112-6
Epistel totten bruederen vanden Berghe Godes 264
Erasmus, Desiderius 201, 332, 333, 334, 335, 338, 339, 340, 351, 357, 398,
431, 432, 433, 434-45, 446, 447, 465, 466, 467, 469, 473, 486, 487, 489, 490,
504, 505, 516
Erec (Aue, Hartmann von) 125
Erec et Enide 45, 64, 125, 136
Eriugena, Scotus 52
Erlich, V. 90
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Es, G.A. van 138, 300, 301, 378, 379, 476, 481, 484, 500
Esbatement van de Bervoete Broers 513
Esbatement vanden Schuyfman 513
Esbattement van den appelboom 402-3
Esbattement vant Gelt, Het 491
Eschenbach, Wolfram von 39, 80, 109, 125, 146
Esels, Vanden X 420, 423, 457
Esmoreit 294, 295, 296-7, 300, 301, 302, 303
Esopet 169-70
Euskerken, Claus van 416
Eustaesse, Sente 194
Evangelien vanden Spinrocke, Die 420
Evangeliënharmonie 10, 189
Evangelische Peerle, Die 472
Ever, Van den 279
Everaert, Cornelis 442, 484-6, 512, 519
Everyman 397
Exequiae Seraphicae 441
Eyck, P.N. van 241, 345
Eyckendonck, Zuster van, zie Barbaradael, Zuster van
Fastraets, Christiaen 383, 488
Faulkner, William 50
Faust 194
Feesten, Vander 206, 241, 246, 309
Feith, Rhynvis 496
Fergus 150
Ferguut 148-50
Ficino, Marsilio 330, 331, 332, 509
Fierabras 102
Flandrijs 206, 222, 233
Flavius Josephus 212
Floovent 70, 88
Florimont 225-6
Floris ende Blanceflour (volksboek) 419, 423
Floris ende Blanchefloer 151-5
Floyris (Trierse) 68, 71, 145, 151
France, Marie de 123
Franciscus Leven, Sinte 212-3
Frappier, J. 43, 124
Frederick van Jenuen 420, 423
Frings, Th. 75, 173
Fruytiers, Johan 506
Funus 441
Galen, H.M.J. van 495, 496
Gansfort, Wessel 201, 270, 357, 429, 432-3, 435
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Gansoirde, Zuster van 407, 409
García Lorca, Frederico 287
Geertrudes Minne, Van Sinte 281
Geerts, Nelly 277
Geestelijcken ABC, Den 466
Geldenhauer, Gerardus 434
Gelder, H.A. Enno van 428, 508, 516
Gelre, heraut 279, 282
Genoveva 424
Gentil, P. de 83
Gentile, G. 330
Gerart van Viane 102
Gerines, Margaretha van 408
Gerritsen, W.P. 63, 140, 141, 142, 143 230, 231
Gesta Romanorum 305, 425
Gesten of Geschiedenissen van Romen, Die 425
Geusevesper 53
Gheeraert, Broeder 274
Gheesteliken Tabernakel, Van den 254
Ghistele, Cornelis van 441, 515, 517-8, 519
Ghistele, Joos van 424
Ghoeyuaerts, Liisbeth 407
Gilliams, Maurice 62
Ginneken, Jac. van 12, 13, 14, 265, 269
Glîchesaere, Heinrich der 158
Gloriant 294, 297-9, 300, 301, 302, 303
Glose op den Pater Noster 187
Gnapheus, Guil. 442, 474, 478-80, 487, 490
Goddelijke Comedie, zie Divina Commedia
Goethe, Johann Wolfgang 48, 49
Gommertsz., Job 500
Gorter, Herman 512
Gotthelf, Jeremias 48
Graal, zie Grale, Historie van den
Graal, Estoire del Saint 148
Graal, La queste del Saint 130, 131, 228, 229
Graal, Roman de l'Estoire dou 129
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Graalqueste 228
Grabbe, Christian 287
Gracchus 369
Grale, Historie van den 148, 208, 209, 210 211, 227
Gregorius 272
Grève, Philippe de 214
Grimbergsche Oorlog 233
Grimm, Jacob 157
Griseldis 419, 420
Groot, Hugo de 357, 435, 443
Groote, Geert 254, 264, 266-9, 351, 354, 414, 432
Grote, Albertus de 30
Gruuthuse-handschrift 243, 276-7, 278, 281, 282, 405
Guillaume d'Angleterre 125
Gwidekijn van Sassen 70, 101
Gysseling, M. 70, 71, 105, 167, 168
Haagse (Lancelot-) handschrift 138, 144, 145, 146, 147, 148, 204, 206, 210,
227-32, 405
Haarlemse spel 481, 482-4
Hadewijch 47, 81, 118, 175, 176, 177-86, 187, 195, 205, 207, 249, 250, 251,
255, 265, 271, 275, 282, 340, 372, 408, 409, 460
Haecht, Willem van 515-6
Halewijn, Van Heer 280
Handel der Amoureusheyt, Den 498
Hanneken Leckertant 364, 501, 513
Harphius, zie Herp, Hendrik van Hassenede, Dierekin de, zie Assenede,
Diederik van
Hebban olla 12-4, 62
Hecastus 397, 479-80, 490
Heelu, Jan van 232-3
Heemskinderen, De vier 419, 420
Heere, Lucas de 515
Heeroma, K. 63, 239, 240, 241, 248, 277, 282
Hegel, Georg 344 Hegman, W.E. 217, 225
Heinrec 195
Heinric en Margriete van Limborch, Roman van 206, 224-6, 233
Heisterbach, Caesarius van 192, 273
Hel, daer Gheestelick Schijnsel ende Waerlick Regiment verdaecht werden,
Een ander Spel vande Groote 500
Hel vant Brouwersgilde genaempt, Spel van sinnen van de 500
Heliand 10, 84, 85, 188
Hellinga, W.Gs 73, 167
Hemelychede der Hemelycheit 211
Herder, Johann Gottfried 344, 438
Heren Passie, Van Ons 175, 274
Heren, Vanden Levene ons 110, 188-9, 194, 275
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Heren Wonden, Van ons 214
Herfsttij der Middeleeuwen 345
Herodotus 469
Heroïdes 517
Herp, Hendrik van 414-5, 472
Heuzgen, Johannes, zie Oecolampadius
Herxen, Dirc van 407
Het daghet in den Oosten 281
Het viel een hemels douwe 406
Heynken de Luyere 466
Hieronymus 24, 437
Hildebrandslied 6
Hildebrant, Van den ouden 280
Hildegaersberch, Willem van 307, 309
Historia regum Britanniae 123, 124
Historia Scolastica, zie Biblia
Hitopadesa 157
Hofman, Van den 307
Hollogne, Gregorius van 480
Hollonius, zie Hollogne, Gregorius van
Homerus 469, 508
Homulus, der Sünden Loin ist der Toit 397
Homulus Petri Diesthemii comoedia 397, 398, 479, 490
Hooft, Cornelis Pieterszoon 443
Hooft, Pieter Corneliszoon 73, 219, 340, 351, 443
Horatius Flaccus, Quintus 517
Houckaert, Eligius 465
Houdenc, Raoul de 140
Hout, Jan van 351
Houwaert, J.B. 376, 449, 515, 519
Huge van Bordeuus 100-1
Huizinga, J. 17, 18, 21, 23, 30, 53, 56, 59, 345, 346, 439, 440
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Hulst, Jonkheer Jan van 282
Hulthemse handschrift 303, 405
Hummelen, W.M.H. 378, 379, 510 512
Iansen, S.A.P.J.H. 482
Ibsen, H. 50, 287
Ic ben al moede, ic wil gaen rusten 307
Ic stont op hoghen bergen 281
Ic was in mijn hoofkijn om cruyt gegaen 53, 408
Ick heb gheiaecht mijn leven lanc 407
Ick wil mi gaen vermeyden in Jhesus lijden groot 406
Ilias 56, 83, 97
Imitatio, zie Navolging van Christus
Imitatione Christi, De, zie Navolging van Christus
Immram Maeldúin 107
In dulce jubilo 276
Institutio oratoria 368
Insulis, Alanus de 23, 24, 57
Ionesco, Eugène 50, 287
Ischyrius, Christ. 397-9, 486, 490
Isenbaert 103
Isengrimus 22, 158
Iwein 125
Jacobs, Bertha, zie Bertken, Zuster
Jager uit Grieken, Van den 281
Jammerliche Clage, Ein 279, 282
Jan van Beverley 390
Jan van Mandeville 419
Jans Teestye 244
Janssen, W.A.F. 165, 166, 390, 391
Jansz., Louris 498, 507-8
Jerusalem, Destructie van 425
Jezus, Leven van (Brugman, Jan) 414
Jezus, Limburgse Leven van 189
Jezus onder de Leeraers, Van 507
Jherusalem, Wrake van 212
Jonatas ende Rosafiere 194
Jonckbloet, W.J.A. 143
Joncker Jan wt den Vergiere 419, 423
Joris, Een schoon spel van Sinct 383
Joyce, James 50
Jupiter en Yo 499, 511
Kaerlen, Vanden 278-9
Kaetspel ghemoraliseert, Dat (Berghe, Jan van den) 248, 419
Kaetspel ghemoraliseert, Dat (volksboek) 419
Kafka, Franz 50
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Kalff, G. 250, 279, 293, 452
Kalilah en Dimnah 157
Kalker, Hendrik van 265
Kant, Immanuel 133, 344
Kapelaan Ambrosius Zeebolt 424
Karel ende Elegast 97-100, 101, 110 153
Karle, ons Keijser nu es, Een Spel op hertoghe 400
Kempen, Thomas van 269-70, 329, 414, 416
Kerelslied 277, 278
Kerken Claghe, Der 215, 216
Kern, J.H. 176
Kerstenen Ghelove, Vanden 254
Kerstenspieghel 415
Kerstine, Leven van Sinte 274
Kesting, Marianne 288, 289
Keyart, Colijn 498
Kierkegaard, Sören 344
Kind van twalef jaren, Van 't 281
Kindeken Jezus van Vlaanderen, Het 188
Kloos, Willem 370
Knibbe, Jan 279, 282
Knuttel, J.A.N. 70, 71, 120, 407, 494, 510, 511
Koning Rother 105
Koran gezeefd, De, zie Cibratio Alchoran
Kramer, W. 512
Kruyskamp, C. 389, 417, 491, 502
Kudrun 8, 106
Kuiper, G. 454
Kunera van Rheenen, Sinte 195
Lambertus 480
Lamentatiën, Dry 516
Lamprecht, Pfaffe 119
Lanceloet en het hert met de witte voet 144-5, 229
Lancelot (Troyes, Chrétien de) 36, 44, 45
Lancelot, zie Haagse (Lancelot-) handschrift
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Lancelot, Keuls prozahandschrift 147, 226, 227
Lancelot, Mnl. Vorlage Donaueschingse handschrift 146, 147
Lancelot, Mnl. Vorlage Heidelberg-Amorbach 147
Lancelot, Mnl. Vorlage van het Keulse prozahandschrift 147, 226, 227
Lancelot, Roman van, zie Lancelot, Dboec van
Lancelot, Rotterdamse fragmenten 146, 147, 175
Lancelot, Dboec van 228, 229
Lancelot en prose 130, 131, 146, 147, 228
Lancelot ou le Chevalier de la Charrette 125
Lancelot propre 131
Lande van Oversee, Van den 210, 215, 216
Landjuweel van de Rederijkers, Het 364
Lanseloet van Denemarken 294, 297, 299-300, 301, 302, 303
Lantsloot van der Haghedochte 147, 226
Lapidarijs 209, 210, 211
Latewaert, Loy 222
Laurentius 480
Le sens de l'aventure et de l'amour 64
Leander ende Hero 498
Leenhof der Gilden 502
Leeringhe der Zalichede 206, 242-3, 247
Leeu, Gerard 421
Leeuwen, Jan van 264
Legenda Aurea, zie Passionael (Callaert, Vranke)
Leibniz, Gotfried Wilhelm 344
Leken Spieghel, Der 244
Lelidam, Van mijn heren Van 403
Lessing, Gottfried Ephraim 344
Lewis, C.S. 48, 57
Liber Apum 248
Libri miraculorum octo 192
Liedboek van Liisbeth Ghoeyuaerts 407
Liedboekje van Marigen Remen 452
Liedekens Boeck, Een schoon, zie Antwerpse Liedboek
Lijck, Het 441
Limborch, Roman van, zie Heinric en Margriete van Limborch, Roman van
Limburgsche Sermoenen 176, 265
Lindemans, J. 70
Lingua 441, 466
Lingua Erasmi dat is dye tonghe 441
Lippijn 304
Livius, Titus 490
Lodewijkslied 11
Lof der Zotheid 438-9, 441
Lof Hostie 376
Lorca, zie García Lorca, Frederico
Lore, Boudewijn van der 306

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

Lorreinen, Roman der 93-7, 99, 102
Lorris, Guillaume de 235-8
Loyhier en Malaert 103
Lucianus 508
Lucidarius 272
Ludovicus Sanctus 431
Lundse liederen 81, 275
Lutgart, Leven van Sinte (Afflighem, Willem van) 110, 173-5, 195, 274
Lutgart, Leven van Sinte (Cantimpré, Thomas van) 173-5
Lutgart, Leven van Sinte (Gheeraert, Broeder) 274
Luther, Maarten 332, 337, 360, 428, 436, 440, 443-5, 446, 462, 463, 465,
487, 489, 490, 510
Macropedius, Georgius 397, 479-80, 490, 513
Madoc 70
Maerlant, Jacob van 110, 118-21, 147-8, 169, 202, 203, 204, 206, 207-16,
217, 227, 228, 233, 234, 244, 245, 275, 307, 310, 374, 392, 410, 429
Maghet van Ghend, De 306
Mak, J.J. 154, 406, 477
Malbergse glossen 12
Maleghijs 220
Mande, Hendrik 268
Mantel van eren, De 306
Marcabru 38, 41
Margarieta van Lymborch (volksboek) 419, 423
Marie Egyptiake ende Sente Sozimas, Sente 194
Mariken van Nieumeghen 275, 356, 366, 383-91, 395, 412 423, 457, 458

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

529
Mars en Venus tsamen bueleerden, Hue 401, 498, 508
Marsilius, Ficinus, zie Ficino, Marsilio
Marti 38
Martijn, Dander 214-5
Martijn, Derde, zie Drievoudicheide, Vander
Martijn, Eerste 214-5
Martijn, Vanden Verkeerden 214-5
Martijn, Vierde 216-8, 225
Maskaroen 275
Materie van den Sonden, Die 248
Maure, Benoît de Sainte - 117, 120, 121
Maximiliaan, Van Keizer 403
Maximus, Valerius 273
Medici, Cosimo de' 329
Meest Al die om pais roepen, Van 507
Meest-al, Een ander spel van Sinnen van 507
Melibeus 245
Mellibeus 310
Meluzine 419, 420
Menéndez Pidal, R. 83
Menschwerdinge Christi, Spel van zinnen van de 500
Merchtenen, Hennen van 234
Merlijn, zie Merlijns boeck
Merlijns boeck 148, 209, 210, 211, 227, 275
Merlin 129
Met vreuchden willen wi singen Ende loven die Triniteyt 407
Meun, Jean Chopinel de 32, 63, 235-8, 239
Meynertsz, Egbert 506
Mi Adel en Hir Alewijn, Van 280
Mi lust te loven hoechelic Die renicheit soe pure 407
Michault, Pierre 422, 425
Michels, L.C. 394
Mierlo, J. van 13, 14, 34, 70, 71, 80, 83, 84, 105, 136, 137, 157, 164, 165,
166, 183, 185, 187, 189, 202, 209, 210, 263, 272, 294, 389, 390, 394, 396, 423,
452, 457, 458, 459, 461, 462
Mijn herte niet el dan druck besluyt 375
Minderaa, P. 381, 382
Minnebroeders wtvaert 441
Minnen Loep, Der 308-10
Mirandola, Pico della 330, 332, 509
Misere, zie Rinclus
Moiliens, Renclus van 195
Molinet, Jehan 470
Mollem, Gielijs van 195
Mollenfeeste, Vander 376
Monmouth, Geoffrey van 44, 122-5
Monnic, Van den 307
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Mont toe, borse toe 441, 466
Montanus, Petrus 433
Moorkens vel van de quade wijven 513
More, Thomas 334, 335, 434
Moriae Encomium, zie Lof der Zotheid
Moriaen 66, 138-40, 229
Moritoen, Jan 248, 277
Morosphus 442
Muir, Edwin 50
Muller, J.W. 163, 164, 166, 377
Music-Hall 101
Mystère d' Adam 292
Narcissus ende Echo, Van 498, 499, 508
Narrenschiff 425
Naturen Bloeme, Der 202, 211-2
Naturis Rerum, De 212
Navolging van Christus 201, 264, 265, 269, 334
Nazareth, Beatrijs van 175-7, 187
Neander, Hippolitus, zie Numan, Philip
Nederlandsche Letteren, Vroege 70
Nelli, R. 45
Nevelingenlied 105
Nibelungen 5, 83, 97
Nichte, Tspel van der 485
Nicolaas V 329
Nieuwe Doctrinael, zie Spieghel der Sonden
Nieuwe Testamend, zie Novum Instrumentum
Nivardus 158
Noot, Jonker Jan van der 351, 448, 449, 519
Nota Emilianense 85
Noterdaeme, J. 208, 209, 210
Novum Instrumentum 436, 487
Noydekijn 169
Nu hoert, ic sal enen nieuwen sanc beginnen 408
Nu Noch 304, 402, 512
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Nu zijt wellecome 276
Numan, Philip 515
Nuttall, A.D. 48, 50
Nyeuvont, Loosheit ende Pratice hoe sy vrou Lortse verheffen, Van 401
O cranc onseker broosch engien 277
Och edel siele wilt mercken 407
Och Godt, wat lot is my ghevallen 374, 375
Och Heer, der hemelen stichter 407
Ockham, Willem van 53, 199, 200
Oecolampadius 440
Oestvoren, Jacop van 412
Offer des Heeren, Het 473
Ogier van Ardennen 102
Oisterwijc, Maria van 472
Ons ghenaect die avontstar 406
Ons Lieven Heeren minnevaer, Van 507
Oordeel van Tmolus tusschen Apollo en Pan, Het 515-6
Oorloff oft Adieu 516
Orendel 105
Orloy der ewigher Wijsheit, Dat 265
Ostaijen, Paul van 101, 471
Oswald 105
Otfrid 10-11
Overdiep, G.S. 95, 96
Ovidius Naso, Publius 22, 46, 114, 120, 309, 480, 481, 517
Paardekooper-van Buuren, H. 139, 231, 232
Paasdrama, Maastrichtse 292, 380
Paasspel, Haarlems 292
Paasspel, Maastrichts 380
Paepe, N. de 27, 141, 142, 182, 183, 185, 231
Paerlement van Troyen 117
Pantsjatantra 157
Pape Jans Landen 425
Parentucelli, Thom., zie Nicolaas V
Partonopeus van Blois 109, 155-6
Parys ende Vienna 419, 420
Parzival (Eschenbach, Wolfram von) 109, 125, 146
Passio Agilolfi 92
Passionael 194
Passionael (Callaert, Vranke) 272
Pastoor te Kalenberghe, De 420, 422, 423
Paulus 337, 487
Pauwelsz., Reynier 489
Peeter van Provencen 419
Peeters, H.C. 209, 216
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Penninc 134-8, 156
Perceval of Le conte du Graal 125, 127, 129, 145, 229
Perrout 165
Pertcheval, Jan 400
Pestalozzi, Joh. Heinrich 438
Peters, Gerlach 268
Petrarca, Francesco 23, 326, 329, 330, 334, 338, 339, 340, 431, 433, 434
Peys, Van den 501
Phaedrus 169
Phrygius, Dares 120
Pia carmina 408
Pierre de Provence 418
Pindarus 437
Pinter, Harold 50
Piramus en Thisbe genaempt de Sinnelijcke genegentheijt, Een spel van sinnen
van de historie van, zie Haarlemse spel
Pirandello, Luigi 287
Plastiek en Schilderkunst, Geschiedenis van de 345
Plato 51, 52, 330, 334, 337, 437, 508, 509
Plautus, Titus Maccius 433, 437, 478
Playerwater, Klucht van 304, 402, 512
Plethon, Georgius Gemisthus 331
Plotin 263
Plutarchus 437
Pomerius, Henricus 252
Potter, Dirc 308-11, 431
Praet, Jan 242-3, 245
Present van jonste, vriendschap en trouwe, Een 506
Prieel van Troyen, Het 116-8
Prinsen J. Lzn., J. 152
Prudentius, Aurelius Clemens 57
Psychomachia 57
Pullen, Pelgrum 472
Pyramis, Denis 155
Pyramus en Thisbe 468, 480-1, 482, 508
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Quem quaeritis 292
Quiconque vult salvus esse, Spel van 399
Quintilianus, Marcus Fabius 368, 369
Radewijns, Floris 267, 268
Ragisel, Die Wrake van 63, 66, 140-4, 230-2
Raguidel, Vengeance 63, 140, 141, 142, 143, 229
Refereinen (Bijns, Anna) 455-65
Refreynen int Sot, Amoreus, Wys 367, 451
Reinaerde, Van den Vos 70, 157-69, 170, 198, 246, 346
Reinaert, zie Reinaerde, Van den Vos
Reinaert II 170, 246-7
Reinaerts Historie, zie Reinaert II
Reinhart Fuchs 157
Renaissance en Realisme 345
Renart, Roman de 158, 161
Renout van Montalbaen 70, 91-2, 93, 100, 104, 220
Reynaert (volksboek) 419, 420
Reynardus Vulpes 169
Rhetoricale Wercken 373
Ribérac, Armand Daniel de 42
Ridder metter Swane, Miraculeuse Historie van den 425
Riddere metter mouwen, Roman van den 229
Rijcke der Ghelieve, Dat 253
Rijkdom aan woorden enz., Over de 438
Rijmbijbel 212
Rijmkroniek van Holland 206, 233
Rijmkroniek van Vlaanderen 233
Rijsel, Alanus van, zie Insulis, Alanus de
Rijssele, Colijn van 491-500, 508, 516, 519
Rinclus 195
Ripelin 271
Rivo, Rudolphus, de zie Beke, Van der
Roelantslied 70, 88-90, 100
Roi, Adenet li 219
Roland, Chanson de 85, 86, 89
Roland Holst-van der Schalk, Henriëtte 512
Roland, Sur la genèse de la Chanson de 84
Roos, Roman van de 26, 53, 63, 204, 206, 225, 234-41, 243, 246, 346, 395,
494
Roose, L. 456, 458, 461
Roovere, Anthonis de 372-6, 383, 399-400, 470
Roscius 369
Rose, De Tweede 63, 239-41
Rose, Die, zie Roos, Roman van de
Rose, Roman de la 32, 63, 225, 234-8, 239, 240, 241
Roulans, Jan 405, 450
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Rousseau, Jean Jacques 438, 439
Ruoblieb 21
Rüssel, H.W. 316, 334, 337
Ruste, Van 307
Ruusbroec, Jan van 179, 184, 186, 187, 200, 205, 206, 249, 250-64, 265,
267, 268, 270, 271, 340, 415, 471, 472
Sachs, Hans 397
Sacramente vander Nyeuwervaert ende van mirakel, Lof vanden heilighen
373
Sacramente vander Nyeuwervaert, Het spel vanden heilighen 374, 383, 400
Salisbury, Johannes van 23, 24, 25
Sallustius, Caius Crispus 490
Salomon ende Marcolphus 422
Sassen, F. 319
Satyrae (Geldenhauer, Gerardus) 434
Satyrae (Horatius) 517
Scaecspel, Dat 248
Sceiden, onverwinlic leit 276
Scharpé, L. 377
Scheepspraet 53
Schéhadé, Georges 287
Schieb, Gabriele 75, 80, 115, 173
Scholtens, H.J.J. 398
Schönfeld, M. 12
Schoonhoven, Jan van 265
Scipio, Spel van 516
Scute, Die blauwe 412
Secundus, Janus 449-50
Seghelijn van Jherusalem 222, 228
Seneca, Lucius Annaeus 273, 432, 433, 437, 478, 480, 510
Sermones 272
Serrure, C.A. 208, 217
Servaes, Leven van Sint 68, 172-3
Servas, Sente, zie Servaes, Leven van Sint
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Seuse, Heinrich, zie Suso
Seven manieren van heiliger Minnen, Van 176-7
Sevenste strijt 117
Shelley, Percy Bysshe 50
Sibille 103
Sidrac 272
Silvester, Bernard, zie Silvestris, Bernardus
Silvestris, Bernardus 23, 24, 25, 26, 30, 57, 112, 113
Sindibâds Boek 223
Skaftymov, A. 90
Slot, Het 50
Sloten, Vanden VII 254
Smeken, Jan 383, 400-1
Smet, G. de 151
Smet, J.M. de 12, 13
Snellart, Fr. J. 423
Socrates, zie Ludovicus Sanctus
Soliloquium de libertate spiritus 268
Somer ende vanden winter, Tspel vanden 401
Sompniarijs 209, 210, 211
Sone, De verloren 390
Sophocles 517
Sotslach 513-4
Sotte Amoureusheyt 375
Soudaen hadde een dochterkijn, De 406
Souterliedekens 452
Spaanschen Brabander 511
Spaventa, Bertrando 322
Speculum, Historiale 213
Speculum humanae Salvationis 413
Speculum sapientiae 424
Spel van de V vroede ende van de V dwaeze Maegden, Het 382
Spiegel der Minnen 491-8, 499, 508, 510, 519
Spiegel der Minnen van Colijn van Rijssele, De waardering van de rederijkers
en enkele rederijkersmotieven, bestudeerd aan de hand van De 495
Spiegel der Sonden, Die (leerdicht) 245
Spiegel, Hendrik Laurensz. 351
Spieghel der eeuwigher Salicheit, Een 254
Spieghel der menscheliker Behoudenese, De 413
Spieghel der Sonden (Weert, Jan van) 245
Spieghel der Volcomenheit 415, 472
Spieghel Historiael 210, 213, 216, 233, 234
Spul van sinnen van den siecke stadt, Een 488, 507
Statius, Publius Papinius 57, 120
Steenbergen, G. Jo. 364
Steenmaer, Jan, zie Pertcheval, Jan
Sterck, zie Ischyrius, Christ.
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Stove, De 376, 441
Straszburg, Gotfrid von 74, 80
Strijt van Roncevale, De 420
Strindberg, August 287
Strophische Gedichten (Hadewijch) 178, 181-4
Strophische Gedichten (Maerlant, Jacob van) 213-6
Stuiveling, G. 170, 303
Styevoort, Jan van 357, 367, 368, 451
Surius, Laurentius 264, 472
Suso 263, 264
Symposion 509
Tacitus, Cornelius 3, 4
Tafel van den Kersten Ghelove 271
Tafelspeelken van twee personnagien, up der Dry Coninghenavond te spelen
402
Tafelspel van drie Personagien, Een schoon 441-2
Tatianus de Assyriër 189
Tauler, Johannes 263
Tdal sonder wederkeren 400
Tempel onser sielen, Den 472
Terentius, Publius Afer 437, 477, 478, 517, 518
Tesi samanunga 14
Testament Rhetoricael 515
Thebaïs 57
Thèbes 43
Theologia Mystica 415, 472
Theophilus 193-4
Theoria metrica 265
Thierry, Willem van St. 264
Thijl Ulenspieghel 420, 422, 423
Thomas (Tristan) 36, 44, 145
Tielebuys, Cluyt van 364, 512-3
Tigg, E.R. 397

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde. Deel 1

533
Tilvis, P. 146
Timmermans, Felix 188
Tiny Alice 50
Tondalus' Visioen 272
Torec, Roman van 109, 147-8, 208, 209, 210, 211, 229
Torhout, Martijn van 189, 194
Tour amoureuse, La 248
Trappen in den graed der gheesteleker Minne, Van VII 254
Tristan (Nederfrankisch) 145
Tristan, Roman de (Thomas) 36, 44, 45, 46, 130, 144, 145
Tristan (Straszburg, Gotfrid von) 74
Tristrant (Eilhart) 69, 115
Troeltsch, Ernst 337
Troie, Roman de 43, 44, 117, 120
Troost ende Spiegel der siecken, Een 474, 479, 487
Troyen, Die Hystorie vander Destrucyen van (volksboek) 422, 425
Troyen, Historie van 118, 120-1, 208, 209, 211
Troyen, Historien van (volksboek) 419
Troyen, Istory van, zie Troyen, Historie van
Troyes, Chrétien de 36, 39, 44, 45, 47, 64, 65, 123, 124, 125-8, 129, 130,
132, 133, 134, 136, 141, 145, 146, 147, 150, 229
Trudo, Tspel van Sinte 383, 488
Tsjechow, Anton 287
Tuotilo, monnik van St. Gallen 283
Twee amoureuse vrouwen, Van 374
Tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden, Van 306
Tween kinderen die droeghen ene starcke minne een ontfarmelijc dinc, Van
306
Tweesprake van den rijcken Ghierighen 465
Twespraack vande Nederduitsche Letterkunst (Spiegel, Hendrik Laurensz.)
497
Twispraec der Creaturen 424
Tyolet 145
Ulysses 50
Ure vander doot, De 376
Ut hartelike gheren 407
Utenboghaerd, Hendrik, zie Pomerius, Henricus
Utenbroecke, Philip 233
Utenhove, Jan 454
Uxor Mempsigamos 441
Vaderboec 273
Vaelbeke, Lodewijk van 282
Vagevuur van St. Patricius 272
Vaghevier dat sente Patricius vertoghet was, Van den 275
Valentijn en Nameloos 220
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Valentijn en Oursson 220
Valla, Lorenzo 329
Valois, zie Waleys, Thomas
Van goeden woerden te horne ende die to sprekene 270
Varennes, Aimon de 226
Varken, Van het gestolen 307
Vasari, Giorgio 337
Veelderhande geneuchlijcke dichten, tafelspelen ende refereynen 411-2
Veelderhande Liedekens, gemaeckt uit den ouden ende nieuwen Testamente
453, 473
Veldeke, Hendrik van 66, 68, 69, 71, 74-81, 112-6, 172-3, 275, 372
Velthem, Jan van 244
Velthem, Lodewijk van 148, 227-32, 233
Venerabilis, Petrus 23
Venus Pallas ende Juno 402
Verclaringhe, Boecksken der 253
Verdam, J. 101
Vergilius, Publius Maro 9, 49, 112, 113, 114, 120, 121, 432, 433, 517
Vermeylen, August 345
Versnayen, K. 208
Verstegen, Richard 453
Vervoort, Frans 471-2
Verwijs, Eelco 234, 240
Victor, Hugo van Sint 21, 24
Vier becoringhen, Vanden 254
Vier utersten, Die 248
Vierige doorn, De 506
Vinckenroye, F. van 399
Virgilius (volksboek) 420
Visioenen (Hadewijch) 178, 184-6
Visscher, Van den 485
Vita Caroli magni 29 9
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Vitae Patrum 273, 305
Vitry, Jacob van 173
Volder, Willem de, zie Gnapheus, Guil.
Volksboeken, De Nederlandse 417
Voltaire 344
Vondel, Joost van den 73, 219, 351, 357, 434, 443, 462
Vooys, C.G.N. de 274
Vorsterman 390, 419
Vos, R. 393, 394, 399
Vostaert 134-8, 156
Vroeden van binnen Rome, Van den VII 109, 222-3, 225
Vroeden, Vanden Vijf 214
Vrudengher, Pieter 282
Wace 124
Waele, W.H.J. 208
Waerneer, Sente 194
Walewein 66, 70, 99, 109, 132-8, 149 150, 156, 222, 295
Walewein ende Keye, Roman van 229
Waleys, Thomas 481
Walthariuslied 21
Wandelende Jood, De (volksboek) 424
Warachtige Fabulen der Dieren, De 515
Weert, Jan de 245
Wellustige Mensch, De 501, 502-4, 510
Wevel, Gillis de 274
Wevel, Godefridus 263
Wijzen van Rome, VII 419, 420
Wilder, Thornton 287
Wildi horen singhen eenen soeten sanc 406
Willem (Reinaerde, Van den Vos) 160-6, 246
Willem van Oringen 101
Williams, Tennessee 387
Winkel, J. te 101, 213, 220
Winter ende vanden Somer, Vanden 294, 301, 303-4
Wölfflin, Heinrich 345
Wraken, Boec vander 234
Wynken, ghij syt groene 404
Yeeste van den slag van Woeringen 206, 232, 233
Ystoriën Bloeme, Der 194
Yvain 45, 125
Zeg kweselken, wilde gij dansen 404
Zeijde, M.H. van der 186
Zotten ende der Narren Scip, Der 425
Zutphen, Gerard Zerbold van 268
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Zuylen van Nyevelt, Willem van 452
Zwaanridder 102, 109
Zwingli, Ulrich 440, 446
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