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Vooraf
Deze bundel gaat over de vraag, of het mogelijk is en zinvol om een specifieke
stadsliteratuur te onderscheiden binnen het raam van de Middelnederlandse
letterkunde. Ook komt ter sprake of er voldoende gronden zijn om in deze literatuur
(of in andere teksten) een even eigen als herkenbare burgermoraal aan te wijzen.
Kenmerken en ontwikkelingen worden in de volgende zeventien bijdragen uitvoerig
en gevarieerd naar voren gebracht. Daaraan vooraf gaat een inleiding, waarin gepoogd
wordt om enige orde te scheppen en de voornaamste observatie- en discussiepunten
aan te reiken.
Het geheel vormt het resultaat van een landelijke werkgroep, georganiseerd in het
kader van het project ‘Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen’
(coördinator F.P. van Oostrom) en begeleid door ondergetekende. De meeste
deelnemers - auteurs van de artikelen - zijn specialisten op het gebied van de
(laat)middeleeuwse letterkunde, aangevuld met een renaissance-letterkundige, een
mediëvist-historicus en een mediëvist-kunsthistoricus.
Gedurende de eerste helft van 1990 hebben zij aan de hand van een discussiestuk
en een groot aantal literaire teksten de uitgangspunten beproefd van de concepten
stadsliteratuur en burgermoraal. Dat deden ze op belofte van profijt, in die zin dat
alle deelnemers de verwachting koesterden dat dergelijke concepten vruchtbaar
moesten zijn. Die overtuiging is gebleven, en zelfs in menig opzicht verrijkt met
nieuw inzicht en materiaal.
Daarmee is het huis van stadsliteratuur en burgermoraal in de late middeleeuwen
bewoonbaar gebleken, al wemelt het nog van de duistere hoeken. Hopelijk ligt daarin
de scherpste uitdaging om zich nader te bezinnen op de literaire grondslagen van een
beginnende stadscultuur, die zo bepalend geweest is voor de verdere ontwikkeling
van de Lage Landen.
Herman Pleij
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Inleiding: op belofte van profijt
Herman Pleij
I: Aanleiding en opzet
Misschien heeft Eelco Verwijs het bedacht. In één zin doet deze negentiende-eeuwse
filoloog een majestueuze gooi naar een typering van de Middelnederlandse letterkunde
op grond van de standenordening:
Ook de didactische letterkunde der burgerij, die krachtige loot, welke zich
zoo welig naast de ridderlijke, de hoofsche kunst had ontwikkeld, om
allengs alle sappen tot zich te trekken en hare mededingster te verstikken,
ook zij had haar tijdperk van bloei doorleefd.
Deze woorden zijn hem ingegeven door het werk van Willem van Hildegaersberch,
waarin hij dus weinig meer ziet dan de nabloei zo niet het afsterven van een zich in
wezen parasitair gedragende burgermanskunst (ed. 1870, V-VI). Onmiddellijk daarna
licht hij dat standpunt verder toe met een aantal hieruit voortvloeiende noties, die tot
op vandaag worden gehanteerd, en wellicht lang niet altijd ten onrechte.
Als generale toonzetting van de burgerlijke literatuur noemt hij het beginsel van
de nuttigheid. De opkomst van het proza drukt de behoefte aan zakelijkheid uit in
het stedelijke milieu, tezamen met het streven naar kortheid. Voor de ellenlange
ridderepen is geen tijd en plaats meer, aangezien de kringen waarin de dichters zich
bewogen beperkter werden. Ten slotte draagt hun werk van nature ook een
oppervlakkiger karakter. Door het intensieve leefverkeer in de steden kon en wilde
men slechts op vluchtige momenten van literatuur kennisnemen:
Het gehoor wilde eenige oogenblikken aangenaam slijten, het wilde geleerd
of gesticht worden: de sproke kon daarvoor dienen; of het wilde hartelijk
lachen, en de boerde voorzag daarin.
Nu is het niet zo, dat niemand vóór Verwijs aan ‘burgerlijkheid’ heeft gedacht bij
de meer lerende teksten uit de middeleeuwen. Jonckbloet spreekt immers al over
‘burgerlijke poëzie’ in verband met Maerlant en diens school in zijn handboek over
de Middelnederlandse letterkunde, waarin hij boek V aldus betitelt. En de eveneens
dertiende-eeuwse Reynaert is vanaf het begin aangezien voor een typisch staaltje
van
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burgermanssatire.1. Maar Verwijs lijkt de eerste dieptepeiling te geven van wat
‘burgerlijkheid’ in de literatuur zou zijn, in relatie tot een andere literatuur die
evenzeer standsbepaald moest heten.
De gedachte, dat hiermee de meest wezenlijke aard van de Middelnederlandse
letterkunde blootgelegd zou kunnen worden, slaat in ieder geval aan. Het beste bewijs
daarvoor vormt het handboek van Kalff uit het begin van de twintigste eeuw. Hij
neemt de draad op en spint er zijn complete overzicht uit. Eerst stelt hij vast, dat we
voor de middeleeuwen moeten spreken van een ‘standenpoëzie’, omdat het individu
daarin nog niet zou doorklinken. Vervolgens ordent hij de teksten dan in
‘Ridderpoëzie’, ‘Geestelijke Poëzie’ en de ‘Poëzie der Gemeenten’. Later komt daar
nog de ‘Volkskunst’ bij, waarmee hij in het bijzonder de literatuur van de rederijkers
op het oog heeft.
Hoewel zijn model aanvankelijk werd overgenomen door Prinsen, maakt deze
later bezwaar. Er zijn wel degelijk dichter-individuen in de middeleeuwen te
herkennen, al weten we meestal hun naam niet. En het probleem is dat ze lang niet
altijd in hun stand passen (!). Toch handhaaft hij de verdeling in drie typen, nu
gebaseerd op hun grondhouding als individu tegenover de schepping. Van dit systeem
is hijzelf zo onder de indruk, dat hij het meteen universeel maakt en voor alle tijden
bestemt zodat bij voorbeeld Bredero en Flaubert verwanten worden.2.
Met deze standsbevlogenheid bij de indeling van de Middelnederlandse letterkunde,
waarbij volgens Brom ‘zoveel Hollanders zwoeren’3., veegt de Belg Van Mierlo de
vloer aan. Zijn voornaamste argumenten doen overtuigend aan: elke stand heeft toch
niet haar eigen dichters, de geestelijke letterkunde is bedoeld voor alle standen, menig
dichter maakt tijdens zijn leven zeer uiteenlopend werk, de ridderroman komt ook
bij de burgerij voor. Weg daarmee dus, temeer daar voor Van Mierlo het
dichter-individu (doorgaans met geschoren kruin) in feite het gezicht van de literatuur
in de middeleeuwen bepaalt.
Daarom wekt het des te meer verwondering, dat zijn handboek - de eerste twee
delen van de Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden (herdrukt in 1949)
- wel de meest rigoureuze standenordening kent uit de nationale
literatuurgeschiedschrijving, inclusief luidruchtig geadverteerde waarde-oordelen.
Eigenlijk gaat hij nog veel verder dan Kalff, tegen wiens indeling hij juist zo'n bezwaar
maakte. Van Mierlo ziet drie machtige golven, te weten de ‘feodaal-ridderlijke
periode’ (twaalfde en dertiende eeuw), de ‘burgerlijk-patricische periode’ (einde
dertiende tot begin vijftiende eeuw) en de periode van de ‘kunst van het volk’ (tot
het midden van de zestiende eeuw). En in de corresponderende hoofdstukken krijgen
deze perioden dan de kop-
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titels: In het rijk der schoonheid, In de boeien der didactiek, De kunst der
volksgemeenschap. Weliswaar wordt dit geraamte door Knuvelder afgezwakt, maar
in feite blijft diens handboek (nog steeds het meest recente) door dezelfde gedachten
gestuurd: ‘burgerlijkheid’ heeft de schoonheid van de literaire kunst in de
middeleeuwen gecorrumpeerd.
De zienswijze, dat een Middelnederlandse literatuur tot ontwikkeling kwam bij
de gratie van de drie (of vier) standen, lijkt zich voortdurend op te dringen, bijna of
men wil of niet. Maar steeds duidelijker wordt, dat van een gemakkelijke ordening
naar de standen geen sprake (meer) kan zijn. De overwegingen die tot die conclusie
leiden geven echter tegelijk nieuwe wegen aan om de literatuur van de middeleeuwen
vanuit het ontstaans- en receptiemilieu op zinvolle wijze te benaderen. We erkennen
inmiddels dat vele teksten in meer dan één milieu gefunctioneerd hebben, dat ze
daartoe al dan niet aangepast werden en dat auteurs lang niet altijd deel uitmaakten
van het milieu dat zij bedienden met hun teksten. Bovenal zijn we ervan overtuigd
geraakt, dat de literatuur van de middeleeuwen van nature gelegenheidswerk is, dat
wil zeggen dat zij vrijwel nimmer tot stand kwam zonder een concrete aanleiding:
een opdracht, een feest, een viering, een voorstelling.
Daardoor dient een benadering vanuit de grote machtscentra zich weer
onvermijdelijk aan. Immers, in het kader van het proces van pacificatie van een
nieuwe belangengemeenschap neemt de behoefte aan drapering van de macht door
middel van cultuur toe. Zo'n machtscentrum dient dan over een infrastructuur te
beschikken - en deze verder te ontwikkelen -, die het schrijven, verspreiden en
consumeren van wat wij literatuur noemen (zowel direct belerende als fictionele
teksten) mogelijk maakt. Het is vervolgens niet moeilijk om grofweg zulke
machtscentra te herkennen in klooster, hof en stad. Maar daarna zijn de complicaties
bij welke vraagstelling dan ook, die bij het milieu vertrekt, nauwelijks te overzien.
En misschien spitst zich dat nog wel het meest toe bij de stad als cultuurcentrum,
omdat zij het laatste komt en voor een belangrijk deel klooster- en hofcentra in zich
opneemt.

Stadsliteratuur
Ongetwijfeld is het zo, dat theorie en bruikbaarheid van het concept stadsliteratuur
zich opnieuw moeten bewijzen, inmiddels enigszins tegen de stroom in. Vooral door
het werk van Van Oostrom heeft de literatuur van hof en adel een nieuw en niet in
de laatste plaats expansief uiterlijk gekregen. Ook in het Duitse taalgebied zwellen
de geluiden aan om een actieve betrokkenheid van de stad pas heel laat in de
middeleeuwen te plaatsen of zelfs daarbuiten. Bovendien overweegt de

Herman Pleij, Op belofte van profijt

11
neiging om de typering van ‘imitatiekunst’ weer op te poetsen.4.
Het grootste probleem lijkt de veelvormigheid van het verschijnsel ‘stad’ in de
middeleeuwen, omdat zij steeds meer gaat incorporeren. In hoeverre en vanaf wanneer
identificeert de adel zich met stadsbelangen en een stedelijke mentaliteit? Welke
verschillen liggen er in dat opzicht tussen hofadel (binnen en buiten de stad) en
veradelde patriciërs? En omgekeerd: hoe sterk en/of dwingend is de invloed van een
zich doorgaans prachtvol manifesterende hofcultuur binnen de stadsmuren op de
stedelijke mentaliteiten? Duidelijk is al, dat antwoorden hierop een grote
verscheidenheid aan situaties laten zien per stad afzonderlijk.
Dezelfde vragen kunnen gesteld worden over reguliere en seculiere geestelijkheid,
die zich in vast georganiseerde drommen door de stad bewegen en actief deel uitmaken
van het dagelijkse leven op straat. En wie zijn eigenlijk die burgers zelf? Ook over
het begrip ‘burger’ bestaan zulke uiteenlopende opvattingen - zowel in de
middeleeuwen als nu -, dat er meer dan eens het voorstel gedaan is om deze
aanduiding maar als onbruikbaar te laten vallen. Want is het niet zo, dat men vanaf
de twaalfde tot ver in de negentiende eeuw telkens weer spreekt over de opkomst
van de burgerij, haar parasitisme ten opzichte van adel en aristocratie en vooral haar
door pragmatiek geperverteerde wansmaak met betrekking tot de kunsten? In ieder
geval is duidelijk, dat zich onder de niet-adellijke en ongewijde stedelingen al gauw
allerlei stratificaties voordoen, die de bruikbaarheid van de term ‘burger’ voor zowel
een hongerende dagloner als een rentenierende patriciër ernstig aantasten. Om
vervolgens van ‘poorters’ te spreken levert daarvoor geen oplossing, omdat dit begrip
niet alleen per stad verschilde maar ook binnen één stad al naar gelang de conjunctuur
wisselend gehanteerd kon worden.5. Bovendien zijn het nooit alleen ‘poorters’ die
literatuur maken.
Al deze groeperingen, die zich min of meer permanent binnen de stadsmuren
ophielden, maken, lezen en beluisteren literatuur, niet alleen die uit eigen kring maar
evenzeer die van elkaar. Daaraan moet de literatuur toegevoegd worden van passanten,
die al of niet op uitnodiging hun teksten kwamen aanbieden of hun vermogen om
deze op bestelling te vervaardigen en op te voeren. Dat blijkt dan te gaan om sprekers,
toneelspelers, herauten en bedelmonniken.
Samenvattend kan men daarover nu spreken als ‘literatuur in de stad’. De vraag
is dan of daarbinnen vervolgens een ‘stadsliteratuur’ onderscheiden kan worden, in
de zin van: primair (geschikt) gemaakt en bestemd voor een publiek van stedelingen.
Tussen haakjes staat daarbij ‘geschikt’, omdat er een aanzienlijke groep teksten lijkt
aan te
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wijzen, die weliswaar uit een ander milieu stamt maar die aantoonbaar aangepast is
voor stedelijk gebruik. Maar misschien doet men er beter aan deze groep als een
afzonderlijke categorie te onderscheiden, naast teksten die als zodanig binnen het
stedelijke milieu ontstonden op grond van een lokale aanleiding of opdracht.
Zeer problematisch, in dit verband, zijn teksten die ongewijzigd uit een ander
milieu worden overgenomen omdat ze eveneens voor het stedelijke milieu voldoende
(andere) gebruiksmogelijkheden bevatten. Want hoe herken je die, wanneer zoals
zo vaak concrete gegevens daarover ontbreken? Kennis omtrent stedelijke
verwachtingspatronen kan enig inzicht geven, maar de risico's om op grond daarvan
conclusies te trekken zijn aanzienlijk. De tekst voldeed immers ook en in eerste
instantie aan de eisen van het oorspronkelijke milieu. Of liggen er nog onvermoede
mogelijkheden in een codicologische benadering van de overgeleverde handschriften?
Die zou zich primair moeten richten op vragen naar de sociaal-economische
voorwaarden en omstandigheden bij de vervaardiging daarvan. Zo zien veel
handschriften met ridderliteratuur er nogal armetierig uit, in elk opzicht, hetgeen zou
kunnen wijzen op een stedelijke bestemming, niet omdat daar geen geld zou zijn
maar omdat vooralsnog de mentaliteit ontbreekt om de letteren kostbaar op te sieren.
Die houding staat tegenover de hofmentaliteit van de adel. Daar begon men juist
nog harder geld over de balk te smijten en te excelleren in royaliteit, naarmate de
stedelijke belustheid op bezit zich scherper aftekende. Zo kon men immers tonen
zich nadrukkelijk te distantiëren van zulke vulgariteit, die niet anders dan een uiting
van avaritia mocht heten.6.
Daarbij moet echter niet vergeten worden, dat binnen de stad zelf nieuwe
ridderteksten tot stand konden komen in het kader van de aanvankelijke grote
belangstelling dan wel imitatiezucht onder zich emanciperende kringen van de
burgerij. Ook deze vraag is nog veel te weinig gesteld, vooral met betrekking tot de
latere ridderepiek.

Burgermoraal
Los daarvan staat de vraag in hoeverre en op wat voor wijze de literatuur van de late
middeleeuwen een rol speelt bij de vorming van een burgermoraal. De bespreking
daarvan met behulp van het opgevoerde of geschreven woord hoeft niet speciaal
stadsliteratuur aan te wijzen, terwijl omgekeerd in de stad ook literatuur wordt
vervaardigd die andere belangen dient. Dat neemt echter niet weg, dat in menig geval
een specifieke stadsliteratuur verbonden kan worden met een authentieke
burgermoraal. Daaronder moeten we een code verstaan die speciaal
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geldt voor stadsbewoners, enerzijds onderscheiden van de leefregels voor de drie
traditionele standen en anderzijds direct toegesneden op de ideologische behoeften
die het burgerbestaan (in het bijzonder het koopmanschap) konden legitimeren,
garanderen en glans verschaffen.
Deze moraal heeft zeker de trekken van een meer algemene klimmers- of
nieuwkomersmoraal. Maar aangezien de stad bij uitstek het platform is voor
vernieuwingen op elk terrein en tevens de beste mogelijkheden biedt voor sociale
promotie, valt het ‘nieuwe’ in de laat-middeleeuwse maatschappij in hoge mate
samen met het ‘burgerlijke’ van de stad. Toch is het zaak om burgermoraal en
stadsliteratuur steeds goed uit elkaar te houden. Dirc Potter, hoog ambtenaar aan het
Hollandse hof rond 1400, schrijft in eerste instantie voor een hofpubliek. Toch bevat
zijn werk voortdurend kernpunten uit de burgermoraal, ten eerste omdat hij zijn
adellijk publiek van het ‘nieuwe’ in de wereld op de hoogte wil stellen, en ten tweede
omdat hijzelf zo'n typisch voorbeeld is van een snelle sociale stijger, die als
burgerzoon carrière-kansen zag en kreeg aan het hof. Ook de auteur van het
Ridderboec en de sprookspreker Willem van Hildegaersberch informeren geestelijke
en adellijke milieus herhaaldelijk over richtpunten van de burgermoraal, zonder dat
daarmee hun teksten stadsliteratuur zouden zijn.7.
Uit welke elementen is zo'n burgermoraal dan opgebouwd? Middeleeuwse teksten
omschrijven meermalen expliciet aan welke deugden de burger moet voldoen en met
behulp van welke eigenschappen een stad bestuurd moet worden. Op meer indirecte
wijze is zo'n richtinggevende moraal ook gedestilleerd uit tal van andere teksten, of
het nu om preken gaat of vastenavondrepertoire. Zwaartepunten liggen in een
rigoureus utilitarisme en practicisme, die het dagelijkse leven moeten sturen. In
literatuur, spelvormen en opvoeringen worden de gewenste gedragslijnen
gepropageerd op zeer uiteenlopende wijze. Favoriet is de ironische presentatie bij
de geliefde omkeringsfeesten zoals de vastenavondviering, waarbij nietsdoen,
potverteren en totaal afhankelijk zijn vrolijk op de titel van zotheid uit de stad
gebannen worden. Daarmee is dan duidelijk gemaakt, dat de normale orde om harde
arbeid, matigheid en zelfstandigheid vraagt.
Geliefd zijn ook de karikaturale tegenbeelden van geïdealiseerd beschaafd gedrag,
zoals in de kluchten en het Kerelslied, bij voorkeur geprojecteerd op boeren of
wijkbewoners. Ze doen alles wat de stadsbewoner in omgekeerde zin nastreeft, en
zijn dus wild in plaats van beheerst, vloeken, vechten, vreten, kotsen, schijten, luieren
en lanterfanten, zonder maar enig gevoel te hebben voor redelijke matiging, privé
en zelfstandigheid. Die gewenste eigenschappen worden ook
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rechtstreeks geadverteerd, niet zelden in modellen ontleend aan een ridderwereld die
desnoods zelf van bordpapier opgetrokken werd. Maar hoe overgeërfd, tot aan de
klassieken toe, dergelijke componenten van een burgermoraal in beweging ook mogen
zijn, tezamen vormen zij een op maat gesneden nieuw geheel, gedirigeerd door de
speciale positie en behoeften van de stadsbewoner.8.

II: Institutionalisering en vormgeving
Of het nu om de literaire instituties zelf gaat in de stad, vormen van mecenaat, auteurs
of manifestaties in het openbaar, er is een schat aan feitelijke gegevens die nog
nauwelijks systematisch aangeboord is, laat staan benut. En toch dient deze het
fundament te vormen voor elke verdere uitwerking van een beschrijving van aard
en betekenis van stadsliteratuur. De bedoelde gegevens liggen verscholen in
stadsrekeningen, oorkonden, kronieken, testamenten en dergelijke. Projecten waarbij
men zich richt (of heeft gericht) op de tracering van dergelijke gegevens over het
literaire leven in de stad in een afgebakend bronnencorpus komen niet voor. Hoogstens
is er incidenteel geput uit zulk materiaal in het kader van lokale geschiedschrijving.
Tevens bestaan er wat publikaties over de geschiedenis van het toneel per stad of
streek, waarin zulke gegevens figureren.9.
Alleen al het cumuleren, categoriseren en interpreteren van dergelijke gegevens
uit her en der verschenen artikelen en boeken sedert het begin van de negentiende
eeuw - vaak van zeer regionale aard - zou een enorme winst betekenen. Vrijwel altijd
beschikt men over een exacte plaats- en tijdaanduiding, terwijl niet zelden
vermeldingen voorkomen van titels van opgevoerde of bestelde teksten, namen van
auteurs en/of spelers, gegevens over hun achtergrond of organisatie, de plaats waar
zij optraden, de accommodatie, het publiek, en niet in de laatste plaats de beloning,
die wel heel direct aanwijzingen geeft over niveau van en waardering voor het
vertoonde of aangebodene.
Dan spreken we alleen nog over gegevens uit reeds gepubliceerde secundaire
literatuur. Een aanzienlijke uitbreiding kan verkregen worden door een systematische
excerpering van gedrukt bronnenmateriaal, dat met de stad in verband te brengen is.
En natuurlijk blijft er nog het onoverzienbare geheel van níet-gedrukte bronnen. Bij
de exploratie hiervan dient men zich uiteraard te laten leiden door realistische
kansberekeningen, en evenzeer door de aanwezigheid van veelbelovende
ontsluitingsmiddelen in een te onderzoeken archief.
De interpretatie-problemen van de aan te treffen posten zijn aanzienlijk. Men
registreerde een ‘literair feit’ niet om het nageslacht inzicht
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te geven in de aard en betekenis van stadsliteratuur. Daarom blijft veel voor ons
verzwegen, hetzij omdat meer niet van belang was voor het gestelde doel (zoals
verantwoording van een uitgave), hetzij omdat voor de gebruikers van de notitie veel
vanzelf sprak bij wat ons inmiddels nagenoeg of totaal onbekend is.
Dat lijkt op te gaan voor de wijze waarop menigmaal over ‘gezellen van den spele’
wordt gesproken. Binnen een stedelijke gemeenschap was op een bepaald tijdstip
kennelijk duidelijk genoeg wie men dan bedoelde, en deed het er niet toe dat men
met hetzelfde begrip elders een andere groep mensen op het oog kon hebben. Zo is
een toneelspeler thans in Amsterdam altijd een beroepsacteur, en in Tegelen of Diever
de kruidenier. ‘Gezellen van den spele’ zijn entertainers, soms beroepsspelers van
elders, ook wel georganiseerde wijkverenigingsleden, niet zelden op stedelijk niveau
opererende semi-professionals en zelfs wel gewoon de plaatselijke rederijkers. Juist
door al deze thans disparate gegevens naast elkaar te zetten neemt ook hun
interpreteerbaarheid toe.

Instituties
Bij institutionalisering doet men er goed aan alle mogelijke groepsvorming binnen
de stad onder ogen te nemen, ook al lijken gestelde doelen en organisatiegraad erg
vaag en ver verwijderd van welke literaire activiteit dan ook. Slagers te Brussel
ensceneren in 1495 een arcadische jachtpartij met vermommingen en wijze lessen,
terwijl het barbiersgilde te Middelburg sinds mensenheugenis een ommegangsspel
opvoerde over Jezus en de overspelige vrouw.10. Het is bekend: de gilden manifesteren
zich naar buiten toe bij de vele aanleidingen die de stedelijke samenleving daartoe
gaf, met stomme vertoningen, wagenspelen, esbattementen en complete zinnespelen.
In feite neemt elke stedelijke institutie actief deel aan het literaire leven door haar
manifeste optreden in het openbare leven. Men kan dan denken aan: gilde,
broederschap, schutterij, wijkvereniging, klerken-organisatie bij stadsbestuur en
gerecht, toneelgezelschap, rederijkerskamer. Vanzelf spreekt dat er een zekere groepsof kringvorming kon ontstaan rond scriptoria en drukkersateliers, die een stimulerende
bedding vormden voor de produktie en verspreiding van teksten.11.
Wie zijn bij voorbeeld die gezellen, met wie Jan van Hulst vanaf 1394 in en buiten
Brugge zo te zien literaire manifestaties en bijeenkomsten organiseert? En met welke
doeleinden zwerven er door Vlaanderen en Brabant al die volgelingen van de ‘Droge
Jonker’ sinds de veertiende eeuw? Er zijn aanwijzingen, dat het om stedelijke
jongelingen gaat die onder het voeren van spotnamen op vaste tijden in het
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jaar (vooral vastenavond) orde op morele zaken komen stellen. Dat geschiedt dan in
het gelid van een zich vormende burgermoraal en hun persoonlijke belangen, die in
het bijzonder verbonden waren met liefde en huwelijk. Hun bestraffende optredens
(charivari's) gaan gepaard met verbeeldingen en teksten van allerlei aard, die zelfs
in de officiële literatuur konden doordringen zonder dat men er later de herkomst
nog aan afzag.12.
En wat zijn die ‘scholen’ eigenlijk, waarover in menige rekening gesproken wordt,
altijd in verband met muziek en rederijkerij? Brugge betaalt in 1318 ‘den menestruelen
die hier scole hilden bachten Caerms in de vasten, in hoefscheden tharen coste (...)
16 lib. 13 s. 4 d.’. Opleidingsinstituten, die aldus een rol speelden bij de kadervorming
voor een stedelijke cultuur? Ook van rederijkers wordt later wel gezegd, dat zij ‘scole
hielden’ waarbij dezelfde vragen gesteld kunnen worden. Natuurlijk moet dat vaak
gelezen worden in de betekenis van ‘samenscholing’, een incidentele samenkomst
die niet noodzaakt tot de gedachte aan een vast instituut. Toch verdient die eerste
mogelijkheid wel degelijk overweging in het licht van de vele plaatsen.13.

Mecenaat
Aparte aandacht verdienen vragen naar mecenaat wanneer men denkt aan
stadsliteratuur. De betekenis die men ook in de stedelijke gemeenschap aan literatuur
toedenkt (even noodzakelijke lering als verstrooiing, graag in combinatie met elkaar)
veronderstelt daartoe opdracht gevende personen of instanties. Vooralsnog ontbreekt
het aan systematisch verzamelde gegevens. Slechts incidenteel zijn er patriciërs
aangewezen, stadsbesturen of gilden die om teksten vroegen. Anderzijds lijken
dergelijke gegevens niet zozeer door gebrek aan speurzin te ontbreken, maar veeleer
gewoon niet voor te komen in het bewaarde materiaal als niet vermeldenswaard
genoeg. Veel stadsliteratuur moet op een tamelijk vanzelfsprekende manier ontstaan
zijn, die niet om boekstaving vroeg. Zo lijken er nogal wat auteurs schuil te gaan
onder stadssecretarissen, -klerken en -boden, voor wie het maken van een
gelegenheidstekst ofwel geïmpliceerd was in hun taakstelling ofwel beloond werd
buiten alle boeken om.14.
Een ander punt is de kwestie van al die opdrachten in ridderepiek, kronieken en
didactische teksten aan adellijke dames en heren. Nu is over de aard van die
opdrachten nog maar weinig bekend. Maakt een auteur een gelegenheidswerk en
probeert hij dit vervolgens te voorzien van morele en materiële patronage door middel
van een vleiende opdracht? Of getuigen zulke woorden in proloog en epiloog wel
direct van een concrete opdracht om een bepaalde tekst te schrijven? Beide
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uitersten lijken voor te komen in de Middelnederlandse letterkunde, maar ook is
duidelijk dat er veel tussenin zit.
Waar het nu om gaat, is de vraag of het voorkomen van een adellijke naam in de
genoemde zin onmiddellijk de betreffende tekst toewijst aan een hofpubliek.
Natuurlijk kan hij later altijd nog door de stad opgenomen worden, maar de primaire
intentie en receptie zouden toch binnen de dimensies van het hof liggen. Hoe
vanzelfsprekend zo'n redenering ook lijkt, toch staat zij allesbehalve vast. Adellijke
heren en dames voelen zich terecht de belichaming van een bestuursmacht, die
volgens de standenideologie tot hun taak behoorde. Zij dienen hun onderdanen voor
te gaan en te beschermen. Maakt het dan ook geen deel uit van hun taakopvatting
om het ‘volk’ te beleren en verstrooien? Wanneer daarvoor voldoende aanwijzingen
bestaan, kunnen al die teksten die zij vanaf het begin of achteraf patroneerden wel
eens tevens of zelfs voornamelijk een primaire receptie door dat volk beogen, waarbij
we vanaf de veertiende eeuw in de eerste plaats aan de stad moeten denken.
Daar komt nog iets bij van de andere kant, die der burgerij zelf. In Brabantse steden
als Brussel en Leuven bestaat een groeiende tendens om de stad te zien als drager
van een regionaal of zelfs landelijk bewustzijn, onder de noemer van het ‘gemeyn
oerbaer’. Op stedelijk niveau aarzelde men niet om de taak van de vorst en zijn naaste
edelen te definiëren in termen van een algemeen belang, dat niet alleen in feite maar
ook volgens de theorie belichaamd werd door de stedelijke geledingen. De vorst (of
de dienaren die hem representeerden) werd gezien als beschermer en behartiger van
dat algemene belang, in een daaraan ondergeschikte positie.
Zijn optreden werd vervolgens scherp daarop beoordeeld, en men aarzelde niet
om zijn falen in die opzichten te hekelen en zelfs om zijn taken over te nemen,
wanneer hij afwezig was of weigerde te voldoen aan deze steeds stedelijker gekleurde
taakstelling. In dit licht bezien - zo typerend voor het Brabant vanaf de vroege
veertiende eeuw - is het ook mogelijk, dat een tekst die tot de stadsliteratuur behoort
opgedragen is aan een adellijk bestuurder en van tijd tot tijd de ‘hoge heren’
rechtstreeks onderhoudt over hun taken. Het mag duidelijk zijn, dat vooral het werk
van Jan van Boendale voor ogen komt, allereerst stadsliteratuur naar het zich laat
aanzien. Daarin krijgt de bestuursadel in het eigen belang te verstaan, waaraan men
zich gebonden dient te weten.15.

Auteurs en opvoeringen
Wie zijn eigenlijk de auteurs? Uit de periode voor de rederijkerij kennen
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we er niet veel bij naam, hoewel er heel wat namen in niet-verhalende bronnen
voorkomen die we (nog?) niet kunnen plaatsen. Een niet geringe complicatie daarbij
wordt gevormd door het verschijnsel van de shownaam, die tracering in
archiefmateriaal kan bemoeilijken: Praet, Vrouwentroest, Penninc, Vostaert, Oestvoren
en dergelijke.16. Overigens is opmerkelijk hoe weinig pogingen er ondernomen zijn
om de wel bekende dichtersnamen in stedelijke dimensies nader te identificeren,
hetgeen echt verbazingwekkend wordt wanneer het om de talloze namen van
rederijkers gaat, die we vanaf de vijftiende eeuw op ledenlijsten kunnen aantreffen,
gelokaliseerd en wel. Het behoeft geen betoog, dat meer informatie over herkomst,
woonplaats binnen de stad, lidmaatschap van andere kringen, eventueel (hoofd)beroep
en materiële omstandigheden in het algemeen een schat aan nieuw inzicht over het
literaire leven in de stad zou opleveren.
Potentiële auteurs dienen gezocht te worden onder de schrijvende middenstand in
de stad: kopiisten, klerken, ambtenaren bij stadsbestuur en gerecht, gildesecretarissen,
schoolmeesters en een ieder die met schrijven zijn brood moest verdienen. Ook
stedelijk dienstpersoneel blijkt in aanmerking te komen, wanneer we denken aan
stadsbodes en omroepers die zelf teksten maken en voordragen, waaronder ook
‘literaire’. Soms worden ze tevens aangeduid als ‘dichter’ (dat wil zeggen
‘tekstontwerper’), waarbij men niet zelden de indruk krijgt dat ze een soort
gedomesticeerde sprooksprekers zijn, zoals die in een vroegere fase al in dienst
konden staan van een adellijk heer. Diezelfde overeenkomst is er met de heraut, die
zich eveneens in een stedelijke variant lijkt voor te doen.17.
Over de bestuurlijke structuren van diverse steden in de middeleeuwen is veel
uitgezocht, waarbij vooral de namen en activiteiten van stadsklerken naar voren
springen. Ook valt op, dat allerlei schrijf-activiteiten kennelijk in combinatie of
afwisseling konden worden verricht. Zo maken Brusselse stadsrekeningen in de
periode 1339-1358 voortdurend melding van zekere ‘Niclaes de Scoelmeester’, klerk
van de stadsontvanger maar tevens schoolmeester want waarom zou hij anders zo
(blijven) heten? En Hendrik van den Damme, die tussen 1440 en 1444 afschriften
maakt in opdracht van het stadsbestuur van twee rijmkronieken in de volkstaal, staat
eveneens bekend als schoolmeester ter plaatse.18.
De nadere omschrijvingen van het dichterschap in engere zin, begonnen bij
Boendale maar ook te vinden bij Praet en in de Gruuthuse-gedichten, verlenen dit
steeds meer het aureool van zienerschap. De dichter kan niet meer volstaan met de
duiding van heden en verleden in de schepping. Zijn dienstbaarheid moet zich ook
gaan uitstrek-
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ken over de begeleiding en verzorging van al het persoonlijke wel en wee van de
zwakke mens, door de meest begaanbare routes naar de eeuwigheid aan te wijzen
en voorspellingen te doen over de geconditioneerde begaanbaarheid daarvan. Vooral
de binnen de stedelijke instituties opbloeiende rederijkerij weet het dichterschap
aldus op te voeren tot een staat van goddelijk geïnspireerde furore, waarbij men zich
van de juiste technieken moest bedienen. Binnen de kamers kon er geen sprake van
zijn, dat alle leden aldus begenadigd waren. Een dergelijke uitverkorenheid bezielde
in principe de factor, die daardoor ook zoveel waard werd voor de stad dat vermaarde
factoren en andere talentvolle rederijkers over en weer weggekocht konden worden
op een vrije markt.19.
Naast auteursnamen bevat het niet-verhalende bronnenmateriaal in de eerste plaats
talrijke posten (en wie weet hoeveel nog meer dan de reeds bekende?) over
opvoeringen in het openbaar, niet toevallig omdat daarbij de gewoonte bestond om
op zijn minst wijn aan te bieden. De stroom wordt zichtbaar in de tweede helft van
de veertiende eeuw, daarvoor heerst schemer. Maar posten als de volgende schreeuwen
om interpretatie en verdere verwerking, ook en juist omdat ze zoals wel vaker een
lange traditie suggereren. Het gaat over een schuttersfeest te Oudenaarde in 1408,
‘dwelc een de meeste en scoenste scutterie was, met al datter toe behoorde van
batementene, van te vierne in alle hierbeerghen, van scoenen spelen te spelene, die
daer te voren hadde gheweest in 60 jaren, alzo die goede lieden zeiden’. Dat deed
men allemaal dus al in 1348, en waarom niet nog eerder want de schutterijen behoren
doorgaans tot de vroegste organisaties binnen de stedelijke samenleving. En juist
daar begon men zich in het kader van het wedstrijdverband tevens uitbundig uit te
leven in het opvoeren van toneelstukjes.
Maar wat voerde men dan op? Men speelde spelen, schone wel te verstaan, over
meer variatie in woordkeus beschikten maar weinig klerken bij het noteren van
dergelijke posten, al is even voorstelbaar dat meer of anders niet nodig was. Toch
lijkt een lokalisering van de opvoering van allerlei wereldse toneelspelen in de
plaatselijke herbergen voor de hand te liggen. Meer van zulke posten kunnen het
nodige verduidelijken, terwijl anderzijds een nadere verkenning van de Oudenaardse
ambiance destijds het schuttersvertier wellicht nader zal weten op te helderen.20.

Vormgeving
Het ligt zeer voor de hand om aan te nemen, dat in het nieuwe milieu van de stedelijke
samenleving ook nieuwe vormgevingen ontwikkeld
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worden. Dat gebeurde immers eveneens aan het hof en in het klooster, wanneer we
denken aan minnelyriek, ridderepiek, exempel, disputatie en de mystieke tekstsoorten.
Toch lijkt hierover weinig vast te stellen in de beginfase van een opgeschreven
stadsliteratuur. De tijd van refrein en zinnespel begint zeker niet voor 1400 en zeer
waarschijnlijk pas echt na het midden van de vijftiende eeuw. Of heeft deze
vraagstelling nooit voldoende aandacht gekregen?
Jan Praet, zeer vermoedelijk Brugs auteur van de Lof der zalicheden uit het midden
van de veertiende eeuw, experimenteert met een gevarieerd aantal vormen binnen
het grotere geheel van zijn tekst. Deze verdienen een nauwkeurig onderzoek binnen
de bestaande vormgevingstradities, niet alleen omdat er - zeker naar rijmschema's
en verslengte - nogal wat nieuws vertoond lijkt te worden maar ook omdat de auteur
op grond van de inhoud van zijn tekst als typisch burgerlijk gekwalificeerd is. Zelf
duidt hij al één van de door hem gebruikte rijmschema's (aabccb) aan als ‘nieuwe
rime’. Als zodanig heeft zijn vormen-variété binnen één tekst geen navolging
gevonden, maar voor de afzonderlijke experimenten kan gelden dat zij mede de toon
hebben gezet voor een type kunstmatigheid of vakmanschap, dat de stedelijke
samenleving ging vooropstellen bij de literaire communicatie.21.
Verder is het de moeite van een nadere toetsing waard om na te gaan in hoeverre
kortere, strofische teksten met een satirische inhoud de voorkeur krijgen in de stad,
en dan mogelijk de voorbode zijn van de latere rederijkersballade en het refrein. Het
handschrift-Van Hulthem kent nogal wat van dit soort teksten, die ook op andere
punten tal van overeenkomsten bevatten. Zo bestaat er zelfs de neiging om Vanden
covente, Vanden plaesteraers en Vanden taveerne toe te schrijven aan één auteur,
de Brusselaar Jan Dingelsche. Maar er zijn er veel meer in datzelfde handschrift, dat
zoals bekend rond 1410 gedateerd wordt en veel bevat dat aan een Brusselse
betrokkenheid doet denken. Hiertegenover staat echter de sterk gekunstelde
vormbeheersing in een tekst als de Vierde Martijn van Hein van Aken uit 1299. Deze
typische hoftekst over het verval der riddereer afficheert zichzelf als drager van ‘fraye
rime’, die inderdaad in gecompliceerde schema's zijn aangebracht.22.
Waarom zou deze vormgeving dan typisch stedelijk zijn of worden? Ook in dit
geval moet eerst de plaats hiervan onderzocht worden binnen de traditie, waarbij het
strofische werk van Van Maerlant een belangrijke plaats inneemt. Maar belangrijker
is het om na te gaan of er binnen de stad een klimaat ontstaat, dat om specifiekere
vormgevingen gaat vragen. We komen in de buurt van de onhanteerbare suggesties
van Verwijs, die we in de opening bespraken: het jachtige
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stedelijke verkeer zou om kortheid vragen en zelfs oppervlakkigheid. Toch zijn er
aanwijzingen dat er wel degelijk van bepaalde verbanden sprake kan zijn, al blijft
het probleem van de ‘onderzoekbaarheid’ staan.
Binnen de stedelijke samenleving zal het tamelijk lang duren, voordat men kan
en wil beschikken over vrije tijd. Die was van oudsher het voorrecht of zelfs eigendom
van de adel, die deze op haar eigen wijzen diende te passeren. Eén daarvan bestond
uit het voordragen, opvoeren en beluisteren van literatuur. Daarvoor had men dus
de tijd. De stedelijke samenleving is gebouwd op een nieuw arbeidsconcept, dat vrije
tijd niet alleen marginaliseerde maar ook waardevrij maakte, niet ongelijk aan de
zondagsrust die de gedachte aan elke arbeid wilde uitsluiten. Daarom zou het kunnen
zijn, dat vooralsnog literatuur maar kort kan duren en niet de indruk moet wekken
tot zware geestelijke arbeid uit te nodigen.
Dat deze notie van kortheid in de moderne wereld van de stedelijke samenleving
aanwezig is, blijkt uit de proloog van een in Genève gedrukte zondenleer van
omstreeks 1477, waarin kortheid en oppervlakkigheid als typisch stadse ondeugden
worden geoormerkt:
Car le monde est aujourduy si peut devot qu'il ne demande que briefvete
et per especial au service de nostre seigneur et es choses qui appertiennent
au sauvement de l'ame. Car communement on demande brefve messe mais
on veult longue table.
Pas met de prozaromans aan het eind van de vijftiende eeuw zou die mentaliteit van
kortheid in de literatuur genuanceerd zijn, nu zo duidelijk lengte weer teruggekomen
is in het literaire leven.23.
Deze ongetwijfeld wilde veronderstelling - al blijft een onderzoek naar literatuur
en vrijetijdsbesteding in het stedelijke milieu ook om andere redenen attractief - vindt
toch enige steun in een type uitspraak, dat bij voorbeeld in Der goeder leiken reghel
voorkomt, onbetwistbaar stedelijke instructie op rijm uit de vijftiende eeuw:
Spricstu bi yeman van enegher zake,
Soe en maect u ghene gheveynsde sprake;
Seech u worde hoefsch ende ront
Ende soe ghi alre cortste cont;
Want corte worde ende die ghebonden,
Die sijn te prisen tallen stonden.24.

Natuurlijk, het gaat hier niet om literatuur. Maar ook fictie beoogt te
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communiceren en bestaat uit woorden, terwijl verwantschap met de meer belerende
teksten al vanzelf veel groter is.
Zouden de nieuwe arbeidsmoraal, en in het bijzonder de algemene opwaardering
van handenarbeid, ook geleid hebben tot een technocratisering van de dichtersarbeid?
Dichten is geen spel, dichten is een vak. Is het toeval, dat de eerste dichterspoëtica
in de volkstaal voorkomt in Boendale's Der leken spieghel, die om tal van redenen
in de stad te plaatsen is? Opmerkelijk, en niet onbekend, is de hoge vlucht die de
gedachte aan en de praktijk van vakmanschap neemt in de rederijkersliteratuur vanaf
de vijftiende eeuw. Maar het pleidooi voor het toepassen en hanteren van ‘conste’
is al ouder in stadsliteratuur. Jan Praet spreekt over zijn ‘conste’, de auteur van de
Brusselse Bliscappen van een eeuw later krijgt het woord nauwelijks meer uit zijn
mond, wanneer hij in de proloog probeert te verduidelijken wat het publiek te wachten
staat. En de allegorische gedichten uit het Gruuthuse-handschrift, vermoedelijk uit
Brugs-aristocratische kringen uit het eind van de veertiende eeuw, verdienen ook
doorgelicht te worden op de talrijke verdedigingen en aanbevelingen van wat hier
de ‘conste’ heet. Is het al niet veelzeggend, dat men zich uitgerekend in deze teksten
(alle met grote waarschijnlijkheid in de stad te plaatsen) over de figuur van de dichter
uitlaat en de aard van het dichterschap?25.
Dit nieuwe vakmanschap, in ieder geval nieuw van soort, leidde zeker niet tot wat
wel de eerste vormen van esthetiek in de literatuur genoemd zijn - men dacht daarbij
aan rederijkersprodukten. Het bijzondere taalgebruik is allereerst gericht op het
streven om te overtuigen bij de overdracht van de boodschap. Daarbij kunnen ook
ontroering en verstrooiing horen, tot stand te brengen met behulp van taalmiddelen,
maar verder slechts wegbereiders naar de hogere doelen van lering en genezing van
elk aards of duivels kwaad. Dat alles is aanwezig in de aanbeveling van de drukker
voor de prozabewerking van Vincent van Beauvais' geschiedwerk, de Spieghel
historiael, gedrukt door Claes de Grave te Antwerpen in 1515. Als publiek voor deze
informerende lering heeft hij in het bijzonder alle retoricaal gevormden op het oog.
Die zullen deze overtuigingskunst het best begrijpen, zeker wanneer ze een tegengif
zoeken tegen de dodelijke melancholie die juist zulke begaafden het eerst en het
hevigst pleegt te treffen.26.
Een aanwijzing temeer voor de snel voortschrijdende technocratisering van de
dichterlijke vormgeving wordt gevormd door de evenzeer groeiende protesten tegen
ijdele en misleidende versieringen van de taal van de kant der zedenmeesters. Des
conincx summe, een zowel in handschriften als vroegdrukken bewaarde zondenspiegel,
zegt dat het duidelijkst:
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Voer desen duvel, die dus prediken can, hevet hem een alre qualicste te
hoeden, want hi sijn bedrieghende woerde of ingheven also scoen verwen
can, datse redeliken luden, recht oft oec waer waer ende datmen niet en
voelt dattet vanden prince der loghenen coemt, vanden duvel, die altoes
liever lyeghet, dan hi waer seit, ten waer dat hi yement met waer segghen
quaet mochte doen doen of die duecht doen laten.(par. 127)
Er bestaan meer van dit soort geluiden, vooral in het sterk verspreide werk van de
grote Thomas van Kempen en de Moderne Devoten in het algemeen, die zo hamerden
op eenvoud en soberheid.

Stedelijk decor
Meer dan eens is het in buitenlands onderzoek ondernomen om de ridderepiek te
typeren - en zelfs te lokaliseren en te dateren - aan de hand van de vormen van
beeldspraak. Welke realia en abstracta dienen als vergelijkingsobjekt (ook in de vorm
van metaforen) om de verhaalde stof te verduidelijken? Verzamelt men deze objecten
in grote schema's, dan zouden daaruit gegevens af te leiden zijn over het milieu dat
de auteur voortbracht of dat hijzelf op het oog had, waarbij beide uiteraard kunnen
samenvallen. Wanneer een auteur dus herhaaldelijk van alles in zijn tekst vergelijkt
met onderdelen van de stedelijke architectuur en aspecten van typisch stedelijke
mentaliteiten, dan zouden daaruit gevolgtrekkingen gemaakt kunnen worden over
ontstaan en bestemming van zijn werk.
Voor zover valt na te gaan is dergelijk onderzoek nog nooit ondernomen in het
kader van vragen omtrent aard en betekenis van een stadsliteratuur. Het lijkt een zeer
gevaarlijk terrein. De stad, en veel van wat zich daar bevindt en beweegt, moet vanaf
de veertiende eeuw ook menig klooster en hoveling voor de geest staan. En waarom
zou hij daaraan niet zijn beeldspraak kunnen ontlenen in een tekst die hij voor elders
bedoelde? Dat hangt toch helemaal van de aard van de tekst af. Zeker wanneer hij
zich zou toeleggen op het schetsen van de strikken en lagen die de duivel op aarde
gespannen heeft, ligt een stedelijke beeldspraak voor de hand. Immers, de stad
vertegenwoordigt in de allegorieën omtrent de menselijke pelgrimstocht naar het
hemelse Jeruzalem bij uitstek een oord van verderf, gelegen aan de brede weg die
naar het onheil voert.27.
Diezelfde gevaren doemen op, wanneer teksten een overdadig gebruik maken van
een stedelijk decor en vooral van stedelijke arbeidsomstandigheden. Nu behoren zij
zeker tot de stadsliteratuur, wanneer er sprake is van concrete verwijzingen naar
werkelijke arbeidssitua-
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ties, gilden en personen, zoals het geval is in een satirische, Brusselse rijmtekst uit
de eerste helft van de veertiende eeuw. Daarin worden vrouwelijke arbeiders in de
textiel geattaqueerd, naast loonwerkers in het algemeen, op grond van hun protesten
tegen het instellen van een arbeidsklok. Dat alles geschiedt binnen strikt Brusselse
dimensies, inclusief de verwijzingen naar stedelijke keuren en gezagsdragers. Het
bestaat niet, dat zo'n tekst ergens anders zou kunnen functioneren dan in Brussel zelf
en dat een ander dan een Brussels ondernemer of bestuurder daartoe opdracht gegeven
zou hebben.28.
Maar moeilijker wordt het, wanneer de diverse gilden ter sprake gebracht worden,
in opsommingen die in de standenliteratuur een bijna topistisch karakter krijgen.
Daar blijft het echter niet bij, want hun wordt voorgehouden dat het geploeter en
gezwoeg ofwel getuigt van dubieuze inhaligheid ofwel direct leidt tot een eeuwige
beloning in de hemel, terwijl hun uitbuiters zullen branden. Stedelijke standpunten
in stedelijke teksten? Dat hoeft in geen van de gevallen zo te zijn. Toch kan men
zich niet aan de indruk onttrekken, dat zo gauw er over de verschrikkingen van het
werk van de loonarbeiders wordt geschreven sprake lijkt te zijn van niet zozeer een
sterk inlevingsvermogen van de auteur als wel het streven om daarmee een stedelijk
publiek te bereiken - en dan niet de zwoegende arbeiders zelf, maar hun potentiële
uitbuiters, ter waarschuwing.
Vooral een tekst als Vanden plaesteraers (over de pluimstrijkers) excelleert in het
schilderen en allegoriseren van de handenarbeid, verricht door diverse gilden. Deze
tekst wordt in het handschrift-Van Hulthem voorafgegaan door een andere strofische
tekst, Vander wandelinghen, die evenzeer een stedelijke dimensie opvoert. Vrouwen
gaan na de vespers voor hun deur zitten, en maken er werk van om de voorbijkomende
kennissen hoofs te groeten. Dat wordt zo beschreven, dat het in feite om de
ridiculisering van zulke gewoonten lijkt te gaan.29. Maar de vraag blijft toch klemmen
hoe hanteerbaar het stedelijke decor is als indicatie voor stadsliteratuur.
Mogelijk kunnen parallellen in de schilder- en miniatuurkunst enige uitkomst
bieden. Bekend is immers, dat al op miniaturen in de veertiende eeuw een huiselijk
decor wordt ingevoerd, ook en misschien wel juist wanneer het om scènes uit het
leven van de Heilige Familie gaat. Activiteiten in de timmermanswerkplaats van
Jozef, huiselijke maaltijden, een spelend Jezusje, huisdieren, en bovenal volstrekt
burgerlijk ingerichte interieurs (soms met doorkijkjes door een venster naar stegen,
straatjes en gevels van lokale stadskernen) bepalen veel van wat er uitgebeeld wordt
in deze sfeer, en we vinden dat terug in de schilderkunst van de vijftiende en zestiende
eeuw. Vast lijkt te staan

Herman Pleij, Op belofte van profijt

25
dat dit een typologische betekenis heeft, die de tijdloosheid en algemene aanwezigheid
in het heden van de goddelijke mysteriën op aanschouwelijke wijze moet
verduidelijken.30. Maar geldt dat ook voor de literatuur? En vooral, wijst zo'n
burgerlijke aankleding dan op stadsliteratuur?

III: Thema's en kenmerken
Stadslof
Het lofdicht op een bepaalde stad of op de stad in het algemeen moet wel een directe
uiting van stadsliteratuur zijn, al zijn in theorie ook andere constructies denkbaar. In
de Middelnederlandse letterkunde is er hooguit een drietal aan te wijzen, te weten
Boudewijn van der Lore's Maghet van Ghend van omstreeks 1400, een vrijwel
onbekend gedicht met de lof van Haarlem van zekere Dirk Mathijszen uit de tweede
helft van de vijftiende eeuw, en Anthonis de Roovere's Nieuwe jaer van Brugghe.31.
Er moet meer zijn op kleinere schaal, als motief of terzijde in een groter tekstgeheel,
waarbij zeker de kronieken rijk materiaal zouden kunnen bevatten. Daarin is nogal
eens aandacht voor stedestichtingen, vanaf de oudste tot de eigen tijd, beschrijvende
opsommingen die niet zelden een propagandistische implicatie hebben, in positieve
of negatieve zin.
Enerzijds kan naar de stad of bepaalde steden verwezen worden als voorbeeld van
gecorrumpeerd leven, na de ideale leefomstandigheden van het platteland. Maar
anderzijds wordt de stad opgevoerd als toonbeeld van een in principe voorbeeldige
‘democratie’, gedragen door een perfect functionerend algemeen belang. Jan van
Boendale weet deze visies geraffineerd te combineren in zijn Leken spieghel (I cap.
34, 40, 43-44). Hij beschrijft eerst de ideale situatie op het platteland, waar een ieder
gelijk was, genoeg produceerde om zelf van te leven en de gebrekkigen te helpen,
zodat van enige afgunst geen sprake hoefde te zijn. Maar in de stad is dat misgelopen,
waarbij hij als eerste voorbeeld Rome noemt. Daar is ongelijkheid ontstaan,
inhaligheid door de speculatieve omgang met goederen en kapitaal, zodat de poorters
elkaar naar het leven zijn gaan staan in haat en nijd. Het algemeen belang verloor
men uit het oog, omdat alleen het eigen voordeel werd nagestreefd. En daardoor ging
Rome ten onder, een lot dat elke stad bedreigt die niet tijdig de juiste maatregelen
van bestuur neemt.
Daar is het Boendale ongetwijfeld om begonnen. Op verschillende plaatsen spreekt
hij zich uit over de ideale stedelijke samenlevings-

Herman Pleij, Op belofte van profijt

26
vorm, met als kernpunten de waarborging van het algemeen belang en de eendracht.
Soms verwijst hij daarbij ook naar experimenten in de antieke steden (Troje, Rome),
die helaas zijn stukgelopen. Slaagt men er echter in om de eendracht binnen de stad
te handhaven in dienst van het algemeen belang, dan is er geen betere vorm van
samenleven denkbaar op aarde:
Daerbi seit een wijs man,
Dat ondrachticheit can
Grote dinghen te niete bringhen,
Ende dat eendrachtighe dinghen
Cleine dinghe maken groot.
(I cap. 40: 45-49)

En zo moet het ‘Inden lande hier’ (51) nu ook gaan. Eendrachtige poorters zijn dan
de dragers van het landsbelang. Het begint er zelfs op te lijken dat Boendale de
soevereiniteit bij deze poorters wil leggen, zeker in moreel opzicht.
Ook in andere teksten en afbeeldingen worden Romeinen opgevoerd als toonbeeld
van tweedrachtzaaiers en onbeschaafdheid in het algemeen. Van den princhen rade
laat daarover geen twijfel bestaan:
Merct, hoe die Romeyne te male
Bedwonghen hadden der weerelt pale
Die wijle dat si waren eendrachtich.
Ende doe elc begherde sine male
Te vulne, vielen si in den dale
Ende worden rasende ende onmachtich.32.

Aparte aandacht verdient nog de ontwikkeling van een stedelijk taaleigen als exponent
van een groeiend bewustzijn. De gedachte wordt ingegeven door de lovende woorden
van Ruusbroecs biograaf broeder Gheraert (een tijdgenoot), die beweert dat deze een
‘onvermingheden brueselschen dietsche’ schreef, ‘soe datter luttel latijnscher ofte
walscer worden ofte van enighen anderen tale in sijn ghesaeit’.33. Het woord is hiervoor
in de eerste plaats aan de historisch taalkundige, die natuurlijk bij een dergelijk
onderzoek voor alles belemmerd wordt door het gebrek aan autografen en
voornamelijk moet werken met taalverkleurde afschriften. Of ligt er een aantrekkelijke
springplank in de - ten dele reeds bestaande - analyses van niet-verhalende, stedelijke
bronnen waarvan de kleur bij voorbaat vaststaat?
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Pacificatie
Het vrede-stichten is de absolute voorwaarde voor elke vorm van samenleven. In het
bijzonder de stedelijke gemeenschap zou hierdoor geobsedeerd zijn, om verschillende
redenen. Om te beginnen bracht zij zeer uiteenlopende leefstijlen bij elkaar in één
overkoepelend verband, waardoor afgunst en ongelijkheid als het ware van nature
ingegeven waren. Dat is het waar Boendale steeds op wijst (en niet alleen hij), wanneer
hij over de stad gaat spreken. Tweedracht treedt vrijwel automatisch op, en men moet
onmiddellijk en permanent maatregelen nemen om deze splijtzwam onder de duim
te houden.
Verder is de handel volstrekt afhankelijk van vrede, en dan niet alleen binnen de
eigen gelederen maar respectievelijk ook in de eigen streek, het eigen land en de te
bereizen wereld. Tweedracht en partijdigheid kunnen complete landen te gronde
richten, waarop de eendrachtige vrede het enige antwoord is. Het nastreven daarvan
is de absolute voorwaarde bij het besturen van de stad. Een vaak afgeschreven
rijmtekst, die de in aanmerking komende punten daarvoor opsomt, opent dan ook
als eerste daarmee:
Die eene stat wille wel regieren,
dese pointen moet hij antieren,
eendrachtich moeten zij zijn met trauwen

Deze eendracht diende dan uitvoerig en gedetailleerd nagestreefd te worden binnen
het wijdvertakte gilde- en broederschapswezen, de schutterijen, wijkverenigingen
en rederijkerskamers, waarvan de reglementen keer op keer getuigen.34.
Hierin ligt wellicht een fundamenteel verschil met hof, adel en ridderschap die
het vechten hoe dan ook - desnoods als spelvorm - hoog in het banier houden.
Welzeker pacificeerden ook zij hun eigen hof of rijk (chaos en wildernis liggen buiten
de grenzen daarvan), maar het lijkt bijna verplicht om van tijd tot tijd over te gaan
tot flinke vechtpartijen onderling of met de buren. Deze hebben vervolgens in de
regel zo'n ritueel karakter, dat ze vanzelf overlopen in de grimmige spelvorm van
het toernooi. Maar de stad beoogt daarentegen een permanente en wereldwijde
vredessituatie, omdat zij daarvan direct afhankelijk is.
Ten slotte wordt de voortdurende bevlogenheid om een blijvende vrede te vestigen
ook ingegeven door de actualiteit (tot aan de vroegmoderne tijd toe) van dagelijks
geweld op straat waaraan alle lagen van de bevolking deelnemen, ook en juist
patriciërs en stadsadel. Vooral de laatsten hebben grote moeite om het
geweldmonopolie van
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het stadsbestuur te aanvaarden. Stedelijke ordonnanties getuigen van de strijd om
het dragen van wapens binnen de stadsmuren aan banden te leggen, ingrepen die
voor de adel telkens weer onaanvaardbaar blijken.35.
Kenmerkt stadsliteratuur zich door preoccupaties met de beheersing van het geweld
en de stichting van duurzame vredes? Interessante onderzoeksmogelijkheden liggen
in de zo attractief bevonden karikaturen van negatieve zelfbeelden, die in de stad
circuleren om de eigen beschavingsaspiraties te bevorderen. Deze techniek van de
leerzame omgekeerde wereld wordt ook losgelaten op exotische, vreemde volkeren,
die als ‘wilden’ zowel positieve als negatieve voorbeelden geven. Tot de laatste
categorie hoort de voorstelling van vreemde volkeren als zeer ongeremd, onbeheerst
en agressief. Zo beschrijft Jan van Mandeville in de veertiende eeuw nomaden in de
Sinaï-woestijn, aan wie ongeveer alles mankeert wat voor een beschaafde stadsburger
vanzelfsprekend hoort te zijn. Voorop staat dat ze van vechten hun dagtaak gemaakt
hebben, in plaats van vreedzame arbeid voor de kost.36.
Verder ligt een nadere bestudering van het werk van Boendale voor de hand, al
kan nu al gezegd worden dat deze thematiek daarin niet meteen voor het oprapen
ligt. Veeleer is het zo, dat pacificatie als ideaal zeer vanzelf spreekt. Pas daarna kan
men aan handel doen, cultuur bedrijven en zich van elkaar gaan onderscheiden, dat
alles om deze nieuwe vorm van samenleven in stand te houden, te legitimeren en
verder te ontwikkelen. Het ziet ernaar uit dat een eigen literatuur zich eerder daarmee
bezighoudt dan met pacificatie als zodanig. Dat dient een gepasseerd station te zijn,
al blijft de handhaving van de vrede binnen de stadsmuren een punt van blijvende
zorg. Had literatuur op dat laatste ook specifieke antwoorden?

Algemeen belang
Het ‘gemeyn oerbaer’ is al enige keren ter sprake gekomen als drijvende inspiratie
voor de stedelijke samenleving. Men heeft het begrip geannexeerd via de theologen
uit de antieke staatsfilosofie, en vervolgens speciaal van toepassing doen zijn op de
stad.37. Boendale raakt er bijna niet over uitgepraat. Van belang is vooral, dat hij
telkens weer laat uitkomen hoezeer de soeverein en de landadel onderworpen dienen
te zijn aan dat algemene belang van het ‘volk’, waarmee hij onveranderlijk de
stedelijke samenleving op het oog heeft. Aanvankelijk waren er geen ‘heren’ nodig.
Iedereen leefde vredig bijeen in gelijkheid en deed zijn werk. Maar toen kwamen er
boeven, die alleen wilden luieren en daarom met roof en moord voedsel en andere
goederen van de brave mensen afstalen.
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Sindsdien was het nodig om wetten op te stellen, waarin nauwkeurig omschreven
werd wat bezit was, eigendom, erfrecht en diefstal. Daardoor moesten er ook personen
zijn om op deze wetten toe te zien, en overtreders te vervolgen en te straffen. En dat
zijn nu de ‘heren’ geworden, met de soeverein aan het hoofd. De werkende mensen
betaalden hun een soort belasting, waarmee ze hun taak konden uitvoeren en in hun
levensonderhoud voorzien, aangezien ze niet meer in staat waren om zelf op het land
te werken. En telkens weer benadrukt Boendale, dat ze door het volk zijn aangewezen
voor deze positie van dienen:
Aldus hebbic vernomen
Dat heren toe sijn comen,
Niet bi hemselven allene,
Maer mids den volke ghemene,
Diene verhieven te herien,
Om dat hi tfolc zoude vrien
Ende beschermen, vrooch ende spade
(I cap. 35: 55-61)

Maken ze misbruik van hun positie, dan dienen ze evenzeer aan de wetten
onderworpen te worden die ze zelf gehouden zijn uit te voeren.
De soeverein is ingehuurd. Hij moet de belangen van de stad beschermen en
behartigen, en dat geldt nog eens in het bijzonder voor zijn vertegenwoordigers in
de stad, zoals burggraaf Rogier van Leefdale aan wie Boendale zijn Jans teestye
opdraagt.38. Het is daarom ook zaak, vanuit een direct stedelijk belang, om deze
‘heren’ duidelijk te maken hoe zij zich moeten gedragen en waaraan zij zich te houden
hebben. De hiervoor geparafraseerde passage sluit Boendale af met een waarschuwing
aan de adel voor misbruik, en dan spreekt hij ze rechtstreeks aan: ‘Daer omme siet,
ghi heren, wat ghi doet’ (I cap. 35: 77).
Vanuit dergelijke overtuigingen prijst Boendale in de Brabantsche yeesten (V:
118-122, 165-172) de in 1294 overleden hertog Jan I van Brabant, omdat deze zo
voortreffelijk de belangen van de kooplieden behartigde. En zo hoort het ook. Niet
alleen ruimde hij roofburchten uit de weg in het Maasgebied om vrij baan te maken
voor de kooplieden, hij gaf zelfs vrijgeleiden aan kooplieden uit vijandig gebied om
naar Brabant te komen, een ruimhartigheid die zelfs doet denken aan de stedelijke
opvattingen over pacificatie en die in ieder geval weinig ridderlijk aandoet.
Boendale schreef niet lang na een actuele politieke verwerkelijking van zijn idealen
omtrent het algemeen belang en de positie van de vorst. In 1314 was de jonge hertog
Jan III terzijde geschoven door een
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stedelijke raad, die de landsregering overnam met een beroep op het algemeen belang.
De opvatting daarvan bleek ook toen al zeer stedelijk gedefinieerd te zijn, want als
voornaamste probleem zag de raad dat Brabantse kooplieden niet meer uit de voeten
konden, aangezien de enorme schuldenlast van het hertogdom tot gevolg had dat
deze buiten de grenzen gegijzeld werden. Deze raad, gedragen door Brussel en
Leuven, had nu tot 1320 de feitelijke macht in handen. En daaruit bleek, dat bij
verzaken door de soeverein het ‘volk’ - de stad dus - de macht terug kon grijpen, in
afwachting van een beter heer.
Daaruit volgt eens te meer dat Boendale in zijn Leken spieghel niet met curieuze
luchtkastelen bezig is, wanneer hij het algemeen belang propageert in stedelijk
verband. Een getuigenis uit een geheel andere hoek bevestigt hoezeer in werkelijkheid
de steden (in het bijzonder Brussel) dit algemeen belang in het spoor van het
eigenbelang van de heersende patriciërs en grote kooplieden brachten. Die kritische
woorden komen uit Vanden IX choren der inghelen, een mystiek traktaat van Jan
van Leeuwen, leerling van Ruusbroec te Groenendael in de directe nabijheid van
Brussel.39.
Nader onderzoek van dit al zo vroeg door de stad gehanteerde concept van
algemeen belang kan veel verduidelijken over de wijzen, waarop adel ter sprake
komt in allerlei teksten, of het nu om de opdracht gaat dan wel om wijze lessen die
direct aan hun adres gericht zijn.

Arbeid
Aan veranderende opvattingen over (handen)arbeid sinds de twaalfde eeuw onder
invloed van de praktijken in de stad is door historici veel aandacht besteed. De rol
van de literatuur daarbij (en de beeldende kunst) is echter nauwelijks bestudeerd, of
het nu gaat om bestrijdingen van een nieuw arbeids-élan dat veel meer beoogt op te
leveren dan nodig is voor het eigen levensonderhoud dan wel om propageringen van
arbeid, die allerlei nieuwe vormen van handel en investeringen mogelijk maakt en
dus de bron is voor stedelijke welvaart. Een voorbeeld van zulke thematisering in
de literatuur geeft de anonieme ‘goede’ ridder in de Lanseloet van Denemerken, die
bevangen lijkt door stedelijke opvattingen over arbeid en investeren. Daardoor ontstaat
het beeld van ten behoeve van de stad ontworpen leefmodellen in de vorm van
onderhoudend toneel, die zich bedienen van een ridderlijk hof-decor zoals wel meer
gebeurt in de stadscultuur.40.
Literatuur, die dergelijke zaken ter sprake brengt, is er in overvloed en neemt de
gedaante aan van zowel didactisch geschrift als ridderepiek en werelds toneel. Steeds
is het echter de vraag in hoeverre die

Herman Pleij, Op belofte van profijt

31
teksten nu meespelen bij de vorming van nieuwe mentaliteiten op het gebied van
arbeid, lenen en investeren. Soms lijken zij eerder achteraf te rapporteren of te
weerspiegelen wat er allemaal aan de hand was met geld en arbeid, zonder bij de
eigenlijke meningsvorming een actieve rol gespeeld te hebben. En vaak zijn er te
weinig mogelijkheden tot exacte dateringen om hierover uitspraken te kunnen doen.
Maar hoe dan ook blijft staan, dat wanneer literatuur uit weinig meer zou bestaan
dan ‘nakaarten’ van reeds eerder voltooide spelen er niettemin aanleiding was om
dat spel nog eens op tafel te leggen. En waarom dan? Zeker wanneer men bij bepaalde
thematiek kan vaststellen, dat deze in de literatuur verschijnt, zich verbreedt en weer
verdwijnt, heeft men een thematische spanningsboog betrapt die volstrekt
onverklaarbaar is wanneer de bediscussieerde thematiek zich een generatie eerder
zou hebben afgespeeld in het dagelijkse leven. Bovendien zou die literatuur dan sterk
in tegenspraak zijn met de eisen die men in de middeleeuwen aan literatuur stelde:
actuele en praktische antwoorden op zowel de spirituele als de materiële problemen
van het leven op aarde. Daarom verdient het aanbeveling om, ondanks alles, er toch
vanuit te gaan dat een zekere concentratie van thematiek in literaire teksten wel
degelijk brandhaarden kan aanwijzen in de publieke meningsvorming.
Opvattingen over arbeid werden langdurig bepaald door de vervloeking bij de
zondeval, die van werken een straf maakte. Deze voorstelling van zaken is overigens
niet specifiek christelijk. Er zijn opmerkelijke parallellen in de antieke literatuur,
zoals bij Herodes in de achtste eeuw voor Christus. In de Gouden Tijd hoefde er niet
of nauwelijks gewerkt te worden. De mens kon zich op aarde bewegen zonder zorgen,
zonder moeizaam werk, zonder ziekten. Maar door Prometheus' diefstal van het vuur
(levenselixer) strafte Zeus de mens met beproevingen en inspanningen.41.
Volgens de middeleeuwse theologen bleken nog meer bijbelplaatsen (handen)arbeid
aan te bieden als het gevolg van de verdoeming van het nageslacht van een zondaar.
De derde stand van boeren, en later ook de ‘vierde’ stand van de loonarbeiders uit
de gilden, heetten de kinderen te zijn van Kanaän, de zoon van Noach. Deze was
vervloekt door zijn vader, omdat hij hem bespot had vanwege zijn naaktheid bij het
uitslapen van zijn roes, terwijl zijn beide andere zonen, Sem en Jafet, hem liefdevol
hadden toegedekt (Genesis 9: 25-27). Daarom zou hij tot in alle eeuwigheid zijn
broeders moeten dienen. En Kaïns vervloeking vanwege het vermoorden van zijn
broeder zou blijken uit het feit, dat hij de eerste stichter van een stad was (Genesis
4: 17), volgens traditionele opvatting gezien als een broeinest van corruptie
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vol dienstbaren die hun hele leven moesten arbeiden.
Pas toen bleek, dat arbeid in de praktijk nieuwe vormen van welvaart mogelijk
maakte die veel verder reikten dan directe behoeftebevrediging - en dat was wat de
steden in de twaalfde eeuw onweerstaanbaar begonnen uit te stralen - volgde de kerk
met een aangepaste ‘theologie van de arbeid’. Deze toonde zich ondermeer in een
opwaardering van het actieve leven, dat zo lang volkomen ondergeschikt was geweest
aan het contemplatieve leven dat het aardse bestaan naar de opvatting van de kerk
diende te dirigeren. Verder verschijnen er beelden in de kerk, die allerlei handwerk
uit de praktijk tonen, terwijl God zelf eveneens het uiterlijk van een arbeider krijgt.
Was hij niet de eerste werker aller tijden, die in zes dagen een onmetelijke klus
geklaard had? En denk niet, zegt Van Maerlant in de Rijmbijbel (r. 379-386), dat hij
daarna stil bleef zitten. Hij rustte een dag, maar is verder nog alle dagen bezig met
werk, al zien wij dat niet. En nog in 1539 komt God de Schepper in een liedje ter
sprake als de ‘werckman’ bij uitstek.
Mede hieruit ontwikkelde zich de visie, dat God de schepping weliswaar in ruwe
vorm voltooid had, maar dat de mens geroepen zou zijn om zijn werk verder uit te
voeren, te onderhouden en te verfijnen. Vooral kluizenaars en monniken geven blijk
van zulke idealen, door steeds weer Gods werk te herhalen en te perfectioneren op
zo woest mogelijke stukken land, die voor menselijke bewoning totaal ongeschikt
leken. Was reeds Adam zelf niet in het paradijs geplaatst met de opdracht om de Hof
van Eden aan te harken en te onderhouden? Dat stond er toch letterlijk in de bijbel:
Dus droech die Here God den mensche ende deden in den paradise der
weeldicheit, dat hijt werken ende hueden soude.
Deze plaats (Genesis 2: 15-16) mocht zich nu in toenemende belangstelling verheugen
van de commentatoren, om vast te stellen hoezeer arbeid een door God gewilde
roeping van de mens hoorde te zijn.42. Reeds in Van Maerlants Rijmbijbel is te merken,
dat hij op de voet van zijn voorbeeld Comestor dit debat volgt. Men probeerde
namelijk te betogen, dat bij de zondeval niet arbeid als zodanig de straf was, maar
dat het om de omstandigheden ging waaronder deze zich in het vervolg zou
voltrekken: zwoegen en geploeter. Hiertegenover stond dan, dat werken in het paradijs
louter leuk was en gelijkgesteld kon worden aan het permanente spelen en plezier
maken, waarover vroegere commentaren spraken. Daar viel dus ook arbeid onder:
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God droech den mensche van der erde
dat hine adde ghemaect werde
int paradys omdat hi woude
dat hi der in werken soude
Niet der in pinen dor de noet
Maer ghenoechte hebben groet
(r. 509-514)

En Boendale formuleert het zo, dat het werken als zodanig bij de vervloeking niet
eens meer ter sprake komt, maar dat alleen over de secundaire arbeidsvoorwaarden
gesproken wordt. Die zijn dan aanzienlijk verslechterd door de dwaze stap van de
eerste tuinman en zijn vrouw:
Doe sprac God tote Adame:
‘Om dattu dijns wijfs wille dades,
Ende du mijn ghebod versmades,
So staet di dijn broot tetene
Met pinen ende met zwetene.’
(I cap. 23: 54-59)

De meest ingrijpende omslag toont zich volgens Le Goff echter in de opvattingen
over de hoofdzonde acedia of traagheid. Werd deze aanvankelijk slechts gezien als
laksheid in en verzuim van de kerkelijke plichten waaraan zich in het bijzonder
monniken zouden schuldig maken, dan bouwde de stad dat zondebegrip om tot luiheid
in de zin van niet-arbeiden.43.
De eerste duidelijke aanwijzing daarvoor is te vinden in het typisch stedelijke werk
van Jan de Weert, de Spieghel van sonden. Bij de bespreking van de vijfde graad
van ‘acedia’ wordt het voorbeeld aangehaald van een man, die te lui is om zijn brood
met zijn ambacht te verdienen voor het gezin. Zijn vrouw slaagt er niet in om met
spinnen in het onderhoud te voorzien, waarna de enige uitweg is dat zij zich gaat
prostitueren. Daardoor geraakt het gezin steeds verder in het slop, en belandt ten
slotte in een situatie van vals spelen, stelen, oplichten, slempen en potverteren. En
dat allemaal omdat de man te beroerd was om te werken.44. Zeer typerend is de houding
van ‘Meester Eggaert’ bij deze veranderende opvattingen. Hij prijst lichamelijke
arbeid regelrecht aan naar het voorbeeld van Martha. Werken is gezond voor het
lichaam en houdt de zonde verre. Bovendien is het noodzakelijk, dat iedereen zelf
zijn brood verdient. En dan komt het: leken moeten vooral niet vluchten in overmatige
devotie! ‘Sy en sullen alden dach niet ligghen in die kercke ende vallen in traecheit.
Ende sij en sullen niet te dick gaen ten heylighen sacramente’. Daarmee toont de
auteur zich goed bewust van de oorspronkelijke dimensie van ‘traecheit’, die
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hij nu als het ware in haar tegendeel laat verkeren vanwege de nieuwe
omstandigheden.45.
Een dergelijke welbewuste overgang van de geestelijke naar de wereldlijke
opvatting van ‘acedia’ is ook aanwezig in Vanden XII wel dienenden cnapen. De
tekst bevat een tijdsklacht tegen ledigheid in plaats van arbeid. Aan de orde komen
twaalf eigenschappen, beter gezegd ‘trucs’, om zonder enige lichamelijke arbeid
toch aan je trekken te komen. Het interessantst is Ypocrita, die al in zijn naam naar
de geestelijkheid verwijst, aangezien schijnheiligheid als favoriete zonde van de
geestelijke stand gold. Hij wordt voorgesteld als een kluizenaar, die doet voorkomen
alsof hij niets anders wil dan bidden, vasten en lezen. Maar dat is maar schijn, want
in feite gaat het hem om een vrijbrief om niets te hoeven uitvoeren: ‘Omme ghescoent
tsine van den werke,/ Antiert hi dicwilen die kerke’.46.
Zulke voorbeelden van overdreven devotie, al dan niet met de kwade opzet om te
luieren, worden ook in exempelen verteld. Een monnik streeft ernaar om een engel
te zijn, maar het resultaat is dat hij daardoor bijna verhongert. En een andere monnik
sluit zich op in permanent gebed, zodat hij niet meer aan tafel genood wordt. De
slotsom is steeds, dat iedereen moet werken voor zijn brood, in de lijn van de bekende
plaatsen uit de bijbel. De vraag blijft natuurlijk in hoeverre zulke exempelen in de
stad ontkiemden of een brede verspreiding genoten. In ieder geval heeft Dirc Potter
in zijn Blome der duechden ook oog voor de nieuwe opvattingen, al blijft hij ledigheid
tevens presenteren als het oorkussen van de duivel. Daaruit kunnen allerlei zonden
voortvloeien. Uit luiheid wou David niet naar het slagveld, en daardoor pleegde hij
overspel met Bethsabe. Maar lichamelijke arbeid als tegendeel blijft niet ongenoemd:
Wacht u voer vele slapens ende waeck ende weest niet traich u lant te
bouwen. Want ist dat ghij uwen acker mit goeden weyte beseyet ende valt
ghij dan in loyerdien ende slaept, so compt die wijle der viant die altijt
waect ende sayet daer quaet cruyt onder daer u goede corne mede wort
verloeren.47.
Bijzondere aandacht in dit verband dient ook uit te gaan naar de vele discussies in
literaire teksten over de waarde, positie en macht van het geld. Bekend zijn de felle
uitvallen tegen koning Geld, die de wereld veroverd heeft. Dat begint in de latijnse
satiren uit de hoge middeleeuwen, met als meest verspreide voorbeeld de geselende
tekst Nummus rex uit de Carmina Burana. Deze klachten komen ook in de volkstalen
voor, bij ons tot aan Anna Bijns toe die nog eens half-ironisch uithaalt
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in het refrein op de stok ‘Gheen beter vriendt dan gheldeken in de handt’.48.
Maar vanaf de veertiende eeuw kunnen er ook andere geluiden opgevangen worden.
Daarin beginnen pleidooien voor te komen, die wijzen op de goede kanten van het
rollende metaal, al houdt men de ogen wijd open voor de gevaren. Maar je kunt van
alles doen met geld, en bovenal: het schept bij uitstek de mogelijkheid tot sociale
mobiliteit, één van de voornaamste obsessies van de burgermoraal. Het is weer het
handschrift-Van Hulthem, waar we (voor het eerst?) teksten met een dergelijke inhoud
aantreffen. Op gezag van Salomon laat een 8-regelig rijmtekstje weten om ‘uwe
borse van ghelde vet’ te houden, dan danst iedereen aan je voeten. Elders komt een
hele reeks van dergelijke rijmen voor, per strofe toegewezen aan een beroemde
filosoof uit de antieke oudheid of middeleeuwen (met uitzondering van de eerste
vrouwelijke auteur in de Nederlandse literatuur, ‘Joete van Nederlant’). Daar deelt
Ovidius mee, dat geld alle wegen opent naar liefde, wijn en bezittingen, mits men
ervoor waakt om een zekere matiging in acht te nemen. En het geheel sluit af met
een concluderend rijmtekstje, dat weinig meer is dan een parafrase van Salomons
bovengenoemde aanprijzing. Het is tamelijk veelbetekenend om de vette beurs aldus
in de finale te plaatsen van deze parade van de grootste geleerden aller tijden,
aangezien menigeen het over geheel andere zaken had.49.
Ene dispitacie tusschen enen Clerc ende sinen Meester, uit hetzelfde handschrift,
is geheel gewijd aan de rol van het geld. Ook al verkiest de leerling uiteindelijk de
goddelijke gratie (dat noemt hij geluk), zijn meester heeft het hem toch heel moeilijk
gemaakt door op de voordelen en zegeningen van het geld te blijven wijzen, natuurlijk
weer op voorwaarde dat men het met mate en beheerst weet te gebruiken. Zo luiden
ook zijn laatste woorden:
Clerc, trouwen, tgelt es herde goet,
daer ment temelijc orbaert.50.

Ten slotte is er nog de onbekende rijmtekst Van die penninc te raet te houden, uit
een Hollands klooster-handschrift van omstreeks 1500. In dit omvangrijke cartularium
noteerde de penvoerder onder de broeders van tijd tot tijd wereldse wijsheden en
actualiteit op rijm, waarmee hij open stukken opvulde. Deze tekst, met een
spreukachtig karakter, heeft hij ongetwijfeld van horen zeggen of zingen zoals van
de meeste andere vastgesteld kan worden. Met geld kun je alles doen, en zorg er dus
steeds voor dat je je zak goed gevuld houdt. Geef niet te snel uit, want je moet
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altijd iets achter de hand houden voor barre tijden. Is niet het ergste wat je kan
overkomen platzak te zijn?51.
De herwaardering van arbeid heeft tot gevolg, dat allerlei bijbelplaatsen als het
ware geactiveerd worden die daartoe al eeuwen gereed lagen maar nog niet pasten
in de mentaliteit. Mattheus 10: 10 en 2 Tessalonica 3: 10-11 spreken onverkort over
loon naar werk, waarvan degene die niet wil arbeiden verstoken zal blijven. Door de
commentaren op dergelijke plaatsen kon arbeid daadwerkelijk gaan adelen, en van
straf en dienstverlening in de feodaliteit de onmiddellijke weg naar het heil aanwijzen.
Het ligt voor de hand om aan te nemen, dat deze ontwikkeling zich bij uitstek toont
in de stadsliteratuur, die een actieve rol gespeeld kan hebben bij de positivering van
het beeld van de arbeidende mens. Men moet daarbij niet vergeten, dat de traditionele,
negatieve kwalificaties evenzeer herhaald worden in teksten van geestelijke herkomst
die op de stad gericht waren. Daarom blijven pleidooien voor arbeid, geld en winst
maken in de literatuur zo actueel en zeker exponenten van iets wat aanhoudend
bevochten moest worden.
Zo'n anti-tekst is waarschijnlijk de zeer populaire Spieghel der Menscheliker
Behoudenesse, bekend uit handschriften, blokboeken en vroegdrukken, doorgaans
opgesierd met typologisch illustratie-materiaal. In de opening komt de zondeval ter
sprake in termen, die arbeid en plezier volstrekt tegenover elkaar plaatsen op de
traditionele wijze, gezien vanuit Adams perspectief:
Zone vant hi hier anders niet
Dan moeyenesse, aerbeit ende verdriet.
Dat paradijs ghinc hi huut,
Daer al spel was ende deduut.52.

Het is het overwegen waard of deze nieuwe arbeidsmoraal evenzeer aan de oorsprong
ligt van een vrijetijdsmoraal in de stad. Daar leerde men zo waardevrij mogelijk
genieten van de rusttijd, zonder verplichtingen tot verantwoorde en passende
tijdpassering die een stempel drukten op de adellijke uitgelatenheid aan het hof.
Wanneer men loon naar werken krijgt en God de eerste arbeider is, dan mag men
net als Hij ook uitrusten zonder iets aan het hoofd te hebben. En voor de
rechtvaardiging van het onbekommerd genieten van al het aardse op de rustdag bleken
weer tal van bijbelplaatsen gereed te liggen, die vrolijkheid en plezier evenzeer als
een goddelijke opdracht bestempelden. Er zijn nogal wat stedelijke teksten aan te
wijzen, die dit aardse genot nieuwe stijl van harte aanbevelen en stimuleren.53.
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Privé
Op het eerste gezicht trekt Boendale's pleidooi voor het respecteren van het privé-leven
van je naaste vriend nauwelijks de aandacht. Maar tegen de achtergrond van de zware
middeleeuwse traditie, die het leven op aarde slechts voltrokken wenst te zien in
vormen van loyaliteiten en genootschappelijkheid, wordt zijn dringende aanbeveling
eveneens de exponent van een zware strijd voor een nieuw recht op afzondering in
een privé-leven. En daarop wordt nog eens extra de aandacht gevestigd, wanneer
blijkt dat deze passage in boek III van de Leken spieghel (over de juiste
gedragsvormen) een veelzeggende bewerking is van een passage uit de Sidrac, een
encyclopedische moraalleer die kort voor Boendale's werk uit het Frans vertaald
werd. Wat daar geformuleerd staat in termen van (groot)families die elkaar over en
weer niet moeten storen, is bij Boendale gecentreerd op het individu. Tevens
introduceert hij het trefwoord heimelijchede als aanduiding voor de privé-sfeer.
Je moet niet te vaak, zegt Boendale, onaangekondigd het huis van je vriend
bezoeken, want je weet nooit of hij niet met iets bezig is waarbij hij niet gestoord
wil worden:
Want dat huis es die stede
Vandes menschen heimelijchede.

Wacht daarom steeds het juiste moment voor een bezoek af. En nog duidelijker:
mocht je vriend jou op een ongelegen moment met een bezoek vereren, toon dan
toch een verheugd gelaat en bewijs hem al de eer waarop hij recht heeft, naar je beste
vermogen.54.
Eenzaamheid en alleen willen zijn staan op dit moment (omstreeks 1330) nog
volop bekend als verdacht. Men onttrekt zich dan aan de gevestigde groepsbelangen
en geeft blijk van hoogmoed, nu men suggereert alles wel alleen af te kunnen.
Dergelijk gedrag vertoont de koopman, gezien als de woekeraar, die als eenling
profiteert van kwetsbare groepsbelangen door te manipuleren met zijn voorraden en
met de tijd. Hij plaatst zich als individu diagonaal tegenover de standen-loyaliteiten
en misbruikt deze door ze te bespelen in plaats van ze te delen. Daarbij is eenzaamheid
ook heel riskant, want nu krijgt de duivel wel zeer ruim de gelegenheid om een
eenzame ziel in verleiding te brengen.
Menige didactische tekst, tot in de zestiende eeuw, waarschuwt dan ook in deze
termen tegen alleen zijn. Verval niet in ledigheid wanneer je depressief bent, zegt
Dirc Potter in de Blome der duechden. Daaruit komt immers ‘enicheit’ voort, die
kan leiden tot een desolate wanhoop en zelfs de dood.55. Slechts kluizenaars en ridders
op avontuur is het
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gegeven (al zal dat steeds moeten blijken) om de gevaren daarvan te trotseren en
aldus een hogere staat van perfectie in Gods dienst te bereiken.
Op zulke vast in de theologie verankerde gedachten dingt Boendale dan af. Ook
hierin kan een teken gezien worden van een beschavingsstreven, dat in het bijzonder
door de stedelijke samenleving is ingegeven. En dan niet zozeer omdat Boendale's
instructie als zodanig op dat publiek gericht zou zijn, maar eerder vanwege de
noodzaak voor de zich vormende elites binnen de stad om zich ook op deze wijze te
onderscheiden.56.
Of om het anders te zeggen: alleen zijn en een privé-leven worden chique, terwijl
te onderzoeken valt in hoeverre de opvattingen over de vermeerdering van de
persoonlijke welvaart eveneens tot zulk gedrag aanleiding gaven.
Gezien het dwingende in Boendale's regelgeving kan men van een
beschavingsoffensief spreken. En die neiging neemt toe, wanneer het mogelijk zou
zijn om de kluchten uit het handschrift-Van Hulthem in dezelfde kringen en tijd te
plaatsen. Het ziet er immers naar uit, dat daarin als voornaamste het omgekeerde van
de eigen beschavingsidealen in stedelijke kring geridiculiseerd wordt aan de hand
van karikaturale boeren of plattelands-immigranten in de stedelijke buitenwijken.
En als er dan iets belachelijk gemaakt wordt, is het dat volmaakte gebrek aan privé
waaronder deze personages in het geheel niet gebukt gaan: voortdurend komen
buurlieden over de vloer, soms zijn ze er gewoon al, en in ieder geval blijken ze
steeds geheel op de hoogte van de huiselijke problemen, die ze op traditioneel
partijdige wijze komen ‘oplossen’.57.
Zonder een dergelijke omweg sluit Van onder Windene, uit diezelfde bron, hier
onmiddellijk bij aan. In deze sproke is het thema onverkort de ongewenste
bemoeizucht. Blijf op jezelf, bemoei je zo weinig mogelijk met anderen, dat is ‘groten
wijshede’ want ‘Vele onderwindens bringt meneghen in verdriet’.58.
Met deze hang naar privé is het zware beroep op eendracht niet verdwenen of
overbodig geworden. Vooralsnog kan de stad zich een stratificatie zonder het netwerk
van bonte genootschappelijkheid in beroep, kerk, feest, kunst en cultuur niet
voorstellen. Maar het wordt steeds meer een eendracht in verscheidenheid. Of anders
gezegd: binnen de solidariteiten van de diverse kringen waarvan men deel uitmaakte,
wordt er ruimte geschapen voor de dimensies van een persoonlijk op te kleuren
privé-leven, dat al spoedig de trekken van familie- of gezinsleven krijgt. En aan het
einde van de middeleeuwen is ten slotte de familie de primaire leefkern, die het in
de stedelijke
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samenleving gewonnen heeft van al die andere cirkels waarin men zich placht te
bewegen.

Zelfhandhaving
De talrijke instructies die willen leren hoe het individu zich moet handhaven geven
daarmee één van de voornaamste punten aan van de burgermoraal. Ze gaan gelijk
op met de fictionele teksten (niet zelden oorspronkelijk repertoire van stedelijke
omkerings-feesten zoals de vastenavond), die op hilarische wijze degenen die niet
voor zichzelf kunnen zorgen ritueel wegvoeren uit de stad. Het gaat hier om een wel
zeer fundamentele afwijking van wat de traditionele standenideologie leerde op basis
van de trifunctionaliteit, de volstrekte wederzijdse afhankelijkheid van de drie standen
onderling die te zamen het wereldlichaam vormden. De burger laat dit bouwwerk
achter zich liggen en trekt zijn eigen leefwereld op, gedragen door een algemeen
belang dat bijna schaamteloos gedefinieerd wordt in termen van de stedelijke
winstoogmerken.59.
Alweer is het Boendale die in de Leken spieghel (III cap. 2) als één der eersten de
nieuwe weg aanwijst. Hij doet dat in een betoog, dat op zichzelf al van belang is
aangezien hij hier min of meer polemisch probeert te omschrijven wat ‘wijs’ is.
Kennelijk zijn er mensen, die dat in ongunstige zin gelijkstellen met sluwheid en
handigheid, waarmee men over de rug van een ander zich verrijkt en naar de macht
weet te grijpen. En dat men daarbij de ‘nouveau riche’ in de steden op het oog heeft,
mag wel duidelijk zijn. Dat is de reden dat Boendale in het geweer komt. Wijsheid
in meer praktische zin, als instrument om het dagelijkse leven zo te plaveien dat men
aangenaam de eeuwigheid inrolt, behoort wel degelijk tot de verworvenheden van
de burgermoraal, maar dient dan anders begrepen te worden:
Sulc heet wijs, ommedat hi
Hovesch ende verstandel si,
Wijslijc hem can gheneren,
Ende winnen sijn verteren,
Ende sijn dinghen can beleiden
Met goeder voorsienicheiden,
Wel swighen ende nauwe merken
Ende Gode ontsien in allen zinen werken:
Dese wijsheit in alre wisen
Salmen voor die ander prisen.
(83-92)

Daar staat precies hoe men zich in het openbare leven geheel zelfstandig
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moet handhaven. En dat is dan ware wijsheid. Richt je leven praktisch in (85), zorg
voor je eigen broodwinning (86), organiseer je bestaan door steeds planningen te
maken met het oog op de toekomst (87-88), profiteer van alles door goed op te letten
maar op tijd je mond te houden, of: schuw geen opportunisme (89).
Zoals gezegd is Boendale lang niet de enige, die aan een dergelijke instructie voor
de persoonlijke handhaving gaat werken. Dirc Potter spreekt in de Blome der duechden
onder ‘wijsheit’ over ‘voersienigher wijsheit’, waarmee hij voorbedachte rade op
het oog heeft, maar dan in positieve zin. Hij wijst dan op de mier, die deze eigenschap
bij uitstek vertegenwoordigt. Deze realiseert zich dat er 's winters geen kostwinning
mogelijk is, en daarom arbeidt hij 's zomers des te harder om een extra voorraad aan
te leggen. Bij ‘dwaesheit’ waarschuwt Potter voor het omgekeerde, namelijk ‘dat
een mensche niet en voerdenct wat hij doen sal ende gheen dinghen en doet
betamelijck alsoe het behoert’.60.
Wijd verspreid (en nog nauwelijks onderzocht) is een in vier handschriften en
twee vroegdrukken bewaarde bewerking van een instructie voor de inrichting van
het huishouden, oorspronkelijk van Bernardus Silvestris. Maar de beide
Middelnederlandse versies - onderling aanzienlijk verschillend - hebben de instructie
elk op hun eigen wijze omgebogen naar een burger-huishouden: Hoemen dat
huysghesinne regieren sal, bekend vanaf de veertiende eeuw. Deze tekstsoort, in
Duitsland omschreven als ‘Hausväterliteratur’, heeft een lange traditie die begint bij
Xenophon. De brug naar de middeleeuwen wordt vooral geslagen door de in de
dertiende eeuw op naam van Aristoteles uitgebrachte tekst Economica. Naast
gedetailleerde opmerkingen over de rolverdeling in het huishouden tussen man en
vrouw is het voornaamste principe van de hele leer: de uitgaven mogen nimmer de
inkomsten overschrijden.61.
De Middelnederlandse tekst (de Delftse druk van omstreeks 1490 wordt gevolgd)
opent meteen met de aankondiging, dat het om een instructie gaat om ‘nimmermeer
in armoeden [te] vallen’. Dat is immers de absolute toetssteen voor het welslagen
van de zelfhandhaving. Daarom is het eerste advies om het huishouden steeds goed
te overzien en te plannen. En men moet voor alles nooit teveel geld uitgeven, want
daardoor verval je later onvermijdelijk in armoede en ellende. Deze centrale
boodschap wordt telkens weer herhaald, soms met zulke praktische raadgevingen
dat er naar onze smaak van een stuitend pragmatisme sprake is, dat op gespannen
voet komt te staan met de traditionele christendeugden inzake de naastenliefde.
Misschien is een dergelijk pragmatisme, tezamen met het minstens
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zo vaak aanbevolen opportunisme een punt apart in de stedelijke bekommernissen.
Geef niet teveel weg aan mensen, aan wie je niets hebt. Leen geen geld uit aan mensen
in nood, want het is zeer de vraag of je dat ooit nog terugziet. En laat je niet afleiden
door erekwesties, waarmee geen bezitsvorming of sociale zekerheid gemoeid is.
Weet te zwijgen, pak je kans, wat niet weet wat niet deert: ‘Ghi en behoert niet te
ondersoeken vanden onbehoerliken regimente van uwen wijve, want ist dat ghi eenich
ghebrec weet in haer, ghi sult altijt in droeffenisse ende in pijnen sijn’ (A3v).
Zulke aanbevelingen tot profijtzuchtig opportunisme komen in tal van
laat-middeleeuwse teksten voor. Vaak gaat dat onverholen ten koste van de medemens.
De sprookspreker Augustijnken van Dordt verklaart rond 1400 iemand voor gek, die
aan belangeloze naastenliefde doet:
Wie hem met gheven maect soe bloet
Dat beide sijn hande ydel bliven,
Men mach hem wel vor ghec bescriven.

De Bruggeling Willem Weydts praat hem anderhalve eeuw later nog klakkeloos na:
‘Zot es hy dye een ander helpt en zelve blyeft in den noet’. De gedachte is inmiddels
een gemeenplaats geworden in de burgerlijke samenleving. Daarvan getuigt zeker
een tekst als De rechte wegh nae 't Gast-huys, die op de wijze van een stedelijke
standenrevue alle groeperingen een toekomst in dit allerlaatste station voor berooiden
belooft, die zich niet aan de eisen van de burgermoraal houden, met als voornaamste
de zelfhandhaving. Zekere gasten zullen zij zijn, die geld en goederen schenken aan
berooiden en huispersoneel. Dirc Potter geeft de officiële naam voor deze dwaasheid
in zijn overzicht van zonden en deugden: prodigalitas, ofwel roekeloze en onmatige
mildheid. Dat advies tot terughoudendheid bij naastenliefde die geld kost klinkt, ten
slotte, ook nog door in handige aanbevelingen om te profiteren van gratis kansen om
een goede beurt te maken. Maak er werk van, zegt Der goeder leiken reghel, om
iemand die dat verdient hoofs te groeten op straat, ‘Ende daertoe en costet nyet’.62.
De laatste tekst staat ook vol met raadgevingen over het waarborgen van het eigen
bestaan door er permanent op toe te zien, dat de beurs gevuld blijft en dat je altijd
een ambacht beheerst waarmee je je brood kunt verdienen. Zet de nering naar de
tering, maar overdrijf niet, want dan word je een vrek die het voedsel wegkijkt van
honden en katten. Maar bovenal is weer veelzeggend, dat er gewaarschuwd wordt
voor het type afhankelijkheid waarop de middeleeuwse maatschappij van
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oudsher gebouwd was. Zorg dat je niet overgeleverd raakt aan de welwillendheid
van je familieleden, misschien beter clan- of zelfs standsgenoten:
En verlaet dich niet tot riken maghen;
Alstu bist starck ende jonck van daghen
Soe pine dich selven wat te winnen;
Want die sijn vriende moet leren kinnen
Ende dien daertoe dwinghet de noot,
Decke wordt hem sijn ansicht root.63.

Ten slotte zijn er weer de instructieve rijmen van de autoriteiten uit het
handschrift-Van Hulthem, die ook op dit punt het nodige hebben te zeggen. Salomon
zelf zou een scherpe uitspraak gedaan hebben over de noodzaak voor het individu
om een planmatig beleid te voeren met het oog op de toekomst. Wat heeft het voor
zin om op het land te werken, wanneer je niet eerst verzekerd bent van het bezit van
huis en schuur om het in op te bergen? Wil je een geslaagd leven leiden, ‘van allen
dinghen besiet dat inde’. En Omerenus (Homerus?) laat ongeveer hetzelfde weten.
Begin niet iets zonder zicht te hebben op de afloop. Maar aarzel vervolgens niet om
meteen aan de slag te gaan, wanneer je daarover zekerheid hebt.64.
De planmatige organisatie van het persoonlijke leven met het oog op de absolute
zelfhandhaving is zeer typerend voor de burgermoraal. Daarop wijzen ook de vele
teksten, die deze nieuwe strategie instrueren, demonstreren, bediscussiëren dan wel
verbeelden. En er lijkt heel wat aanleiding te zijn om deze als stadsliteratuur te
beschouwen, te meer wanneer het gaat om teksten die ook op andere gronden al in
het stedelijk milieu geplaatst kunnen worden.

Wijsheid
De wijze waarop het begrip wijsheid wordt aangepast aan de stedelijke behoeften
kwam hiervoor al ter sprake. Al veel eerder is betoogd, dat ‘wijsheid’ een zwenking
in de stadscultuur zou maken naar ‘handigheid’ en ‘slimheid’ als aangewezen
instrumenten voor zelfhandhaving. Die wijsheid nieuwe stijl lijkt te beginnen bij
zelfkennis. Op de voet van de Moderne Devoten zal de introspectie een enorme
carrière maken als vast bestanddeel van het pragmatische neostoïcisme van de
rederijkers, culminerend in het drukkersmerk van Jan van Doesborch met het in
onbeholpen Griekse letters gegraveerde ‘kent u zelven’. Maar de verbinding werd
al eerder gemaakt in belerende sproken als Vanden Esel:
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Maer alre vroetscap fondament,
dies sijt seker ende ghewes,
dats dat elc hem selven kint,
wanen hi comt ende wi hi es.65.

Opmerkelijk is de stedelijke carrière van een type fictie, waarin een eenling als
titelheld figureert die dankzij zijn persoonlijke slimheid alle traditionele machten
weet te overwinnen. Die slimheid is vooral geënt op een pragmatisch opportunisme,
dat niet alleen elke groeps- of standscode volmaakt ondergeschikt maakt aan het
persoonlijk belang, maar dat daar juist ook van weet te profiteren als het zo uitkomt.66.
Attractieve demonstraties daarvan worden gegeven door de hoofdpersonen in
teksten, die voor een deel uit een ander milieu komen maar die op dit punt juist zo
bruikbaar en aantrekkelijk blijken in de stad: Reynaert, Esopus, Marcolphus, de
quasi-Villon, Aernout, Everaert, Uilenspieghel, de pastoor van Kalenberg, Vergilius,
Heynken de Luyere en nog wel meer. De gedrukte Esopus krijgt zelfs een proloog
mee in 1485, die het boek aanprijst als een leerboek voor zelfhandhaving op basis
van persoonlijke slimheid:
Hier beghint een proper profitelick boec van die subtijlheit der fabulen
ende ghenoechlike hystorie, gemaect bi eenen mensche die zeer subtijl
van gheest ende van sinnen was, gheheyten Esopus, int welke alle die
menschen die dit boeck sullen lesen moghen leren ende verstaen bi dese
fabulen hem selven wel te regerene, want een yegelicke historie ende
fabule sijn sonderlinge bewijs ende verstant uut gheeft ende sonderlinghe
vrolicheit presenteert.
Hoezeer de stad geïdentificeerd wordt - en dan in negatieve zin - met deze nieuwe
vorm van wijsheid, bleek al uit de eerder aangehaalde verdediging van Boendale
tegen verkeerde ideeën daaromtrent. Zulke verdedigingen komen meer voor, zoals
in de sproke Enen Hontsbete. Daar wordt er eveneens voor gewaarschuwd schalksheid
niet te verwarren met wijsheid. Daarentegen poogt een typische hoftekst als de
Reinaert-II uit het einde van de veertiende eeuw als voornaamste dit type wijsheid
te verdoemen als zijnde het handvat van schalkse opportunisten, die daarmee het hof
corrumperen.67. Eenzelfde geluid laat een andere sproke uit het handschrift-Van
Hulthem horen, wanneer geconstateerd wordt dat wijsheid tegenwoordig alleen maar
kan bestaan in de vorm van oplichterij. Dat is ook het standpunt van Dirc Potter in
de Blome der duechden. Door schalksheid worden mensen opgelicht en van hun eer
beroofd: ‘Dit compt toe overmits dat men nu inder tijt scalcheit wijsheit
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heit. Dus is die werelt seer verkeert dat men scalcheit voer wijsheit leert’. Daar sluit
‘Meester Eggaert’ (Eckhardt) zich bij aan: ‘Die scalcheijt van arterijcke, die nu die
verblinde wijsheyt heet, die es also onghelijck der hemelscher wijsheyt, als dat goet
van tquaet’.68.
Elders legt Boendale nog duidelijker uit - en weer in verdedigende zin - wat onder
de nieuwe wijsheid moet worden verstaan, en vooral wat niet. Hij doet dat meteen
in de opening van Jans teestye (cap. 1), waardoor zijn woorden nog een extra gewicht
krijgen. Wouter stelt de vraag, hoe het toch komt dat de mens steeds meer ‘loes’ en
‘quaet’ moet heten, zonder dat men zich daarvoor schaamt. Je bent pas een ‘vroet
man’, wanneer je je bedreven toont in ‘loesheyt’ en ‘scalcheyt’. Jan gaat hier scherp
op in, en zegt dat men tegenwoordig sluwe oplichterij al gauw verwart met volstrekt
aanvaardbare handigheid:
Wouter, ic hore nu wale
Aen u meninghe ende aen u tale
Dat ghijt al loesheyt heet
Daer tfolc met omme gheet,
Ende maect gheen onderscheet
Tusschen loesheyt ende beheyndecheyt.69.

Jan heeft daar ook een verklaring voor. Maar eerst moeten we instemmen met zijn
visie, dat er niets mis aan is wanneer iemand gewiekst en welbespraakt zijn voordeel
doet, ook al mist een ander daardoor de boot. In dat laatste ligt echter de bron voor
alle verwarring en verdachtmaking. Degene die tekort schiet zal zijn eigen falen het
liefst uitleggen als oplichterij van een ander: heer ‘Nijt’ regeert alom! Wanneer de
burgermoraal, met haar hameren op zelfhandhaving en handigheid, al niet steeds de
trekken aanneemt van een in het bijzonder door de koophandel geïnspireerde
zedenleer, dan is het toch hier wel.

Sociale mobiliteit
Bekend is de passage in de Leken spieghel (III cap. 14: 185-224), waar Boendale
handwerkslieden (en hun zonen) aanspoort zich door onderwijs omhoog te werken.
Op die manier kunnen zij - in theorie - de wereld openbreken en zelfs de hoogste
ambten gaan bekleden. Ook deze aansporing, zo vaak door hemzelf en anderen
herhaald, begeeft zich frontaal in strijd met één der meest fundamentele pijlers van
de standenideologie. Die bestaat uit de ‘stabilitas loci’ of ‘tranquillitas ordinis’ als
voornaam steunpunt, in de zin van het aanvaarden en uitvoeren van de door God
opgedragen taak binnen de stand waarin men geboren werd of waartoe men geroepen
is.
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Talrijke teksten leggen dit hoofdpunt nader uit, vooral met het oog op de
geruststellende kalmering van de lagere standen, voor wie dit axioma het moeilijkst
te aanvaarden viel. Hun wordt gezien de aardse ontberingen, zo noodzakelijk om het
maatschappelijk bouwwerk in stand te houden, een bijna geruisloze passage naar
een gelukzalige eeuwigheid in het vooruitzicht gesteld. En daarbij hanteert men graag
de parabel van de over een evenwichtige taakverdeling ruziënde ledematen, waarbij
verzaking van ook de ogenschijnlijk geringste arbeid het hele lichaam te gronde
richt.70.
Al in de Latijnse satiren uit de hoge middeleeuwen wordt uitdagend een
omgekeerde wereld geschetst, die ten prooi is aan volstrekte chaos omdat menigeen
zijn taak verzaakt en zijn plaats niet meer wil weten. Soms neemt dat de vorm aan
van een klacht over de eigen tijd die daardoor gekenmerkt zou worden, zoals in het
beroemde lied uit de Carmina Burana met de beginwoorden ‘Florebat olim studium’.
Nergens heerst meer orde. In het bijzonder de jeugd verzuimt om zich voor te bereiden
op haar taak in de samenleving. En dan volgt de schildering van een gefantaseerd
omgekeerde wereld, waaraan de huidige zich kan spiegelen.
De ezel bespeelt de luit, rundvee danst in de ridderzaal, een boerenknecht is
generaal. Paus Gregorius de Grote zit te zwetsen in de kroeg, Hiëronymus telt alleen
zijn centen. Augustinus en Benedictus zijn lekkerbekken geworden, die alleen over
culinaire hoogstanden willen praten. Maria kan geen seconde stil zitten, terwijl Martha
lui onderuit hangt. Lea is geheel onvruchtbaar, terwijl Rachels ogen tranen en
rooddoorlopen zijn van de drankzucht. De deugdzame Cato is compleet verslingerd
aan een hoer, terwijl Lucretia staat te lonken naar elke man die voorbij komt!71.
Zo kan de wereld niet bestaan. Vele teksten in de Middelnederlandse literatuur
richten zich in het bijzonder op waarschuwingen tegen dergelijke ordeverstoringen.
Dat gebeurt zelfs in die mate dat het tamelijk voor de hand ligt om de
laat-middeleeuwse opstandigheden van boeren en gilden daarmee in verband te
brengen, zeker wanneer auteurs als Hildegaersberch en Potter om het hardst meedoen.
Typerend is ook de wijze, waarop een bekende fabel uit het Esopusmateriaal
omgebogen wordt in de bij uitstek voor het hof vervaardigde tekst Reinaert-II (r.
5684-5752). De moraal is sterk uitgebreid en waarschuwt nu in de eerste plaats tegen
de ijdele arrogantie van dwaze pogingen tot standsoverschrijding. De ezel Boudewijn
wordt jaloers op een hond, met wie zijn baas graag speelt. Hij sjouwt zich immers
dagelijks een ongeluk, terwijl die waardeloze hond niets uitvoert. En waarom wordt
de hond dan zo verwend met lekker voedsel aan tafel
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van de baas, terwijl hij het met distels en netels moet stellen? Misschien moet hij
zijn gedrag wijzigen. En als hij zijn baas weer ziet, probeert hij net als de hond met
zijn staart te kwispelen, tegen hem op te springen en zijn poten om zijn schouders
te slaan. De baas schrikt echter hevig en laat hem halfdood ranselen door zijn
knechten, waarna de ezel zich weer tevreden moet stellen met zijn harde arbeid en
zijn schamele maal. Iedereen dient zich bij het zijne te houden, is de moraal. Maar
tegelijk is de waarschuwing op zijn plaats, dat er heden ten dage steeds meer van die
ezels komen, die menen dat zij evengoed kunnen wat aan de hogere standen is
voorbehouden.
Daar sluit Dirc Potter zich in zijn Blome der duechden graag bij aan. Onder
‘oetmodicheit’ laat hij weten: ‘Het is mit heren quaet kersen eten: die sijn ghelijc
mint ende mit sijn ghelijc ommegaet sonder hoecheit te soeken, hij salre best mede
varen.’ En onder ‘hoverdie’: ‘Daer is eene hoverdie der sotheit als een meer doen
wilt of hem vermit hogher te climmen dan hij vermach.’ Is daarmee in het bijzonder
gedacht aan de nouveau riche-mentaliteit, die algauw in de stad zichtbaar wordt
wanneer eenvoudige burgers en niet te vergeten hun vrouwen adellijke
omgangsvormen gaan nabootsen? Zulk gedrag wordt bespot in de sproke met het
veelzeggende opschrift Van dat die liede sijn gherne geheten joncfrou. Vroeger
heetten alle vrouwen gewoon ‘Heile, Griete, Lise oft Calle’, nu willen ze allemaal
met ‘joncfrou’ aangesproken worden!72.
Bezien in het licht van dergelijke waarschuwingen aan het adres van hoogmoedigen,
die zich niet aan hun taak willen houden en hun stand pogen te verlaten, mag duidelijk
zijn dat pleidooien voor sociale mobiliteit een vooruitstrevend karakter hebben, dat
het best past in de stadscultuur en de burgermoraal. Vooral toegespitst op de
huwelijkspolitiek en -moraal in de stad vormt het streven naar gelijkheid (van onderop
gezien) een heet hangijzer, dat men op zeer gevarieerde wijzen aan de orde bleef
stellen.

IV: Besluit
Waarom valt een stadsliteratuur pas zo betrekkelijk laat te onderscheiden? Vóór 1300
is er zeker niets ondubbelzinnigs van die aard aan te wijzen. En voor de gehele
veertiende eeuw geldt dat we zeker over heel wat gegevens beschikken - van
vermeldingen in stadsrekeningen tot aan complete teksten -, maar toch moeilijk
kunnen volhouden dat we getuige zijn van een aangesloten geheel van continue
ontwikkelingen in het literaire leven van alle in aanmerking komende steden: zo'n
situatie
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begint zich pas in de vijftiende eeuw af te tekenen. Hoe is dat dan mogelijk, wanneer
menige stad al in de twaalfde en zeker dertiende eeuw een erkende identiteit bezit
en zelfbewuste poorters telt, die zich wensen te onderscheiden van de traditionele
standen?73.
Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, al is de draagwijdte van elk
daarvan nog allerminst duidelijk. Meer dan bij geestelijkheid en adel speelt het
overleveringsprobleem ons parten. Het zal betrekkelijk lang duren, voordat de stad
bewaarinstituten of collectievorming van handschriften kent, die zich kunnen meten
met de bestaande voorzieningen en ambities in klooster of kasteel. Eigenlijk zijn de
rederijkers de eersten, die (opgeschreven) repertoire gaan vormen en dus teksten
afschrijven om te bewaren in registers. Zoals eerder opgemerkt ontbreekt vooralsnog
een mecenaat van enige betekenis, hetgeen ook geldt voor gilden, broederschappen,
schutterijen en stadsbesturen. Dat moet samenhangen met opvattingen over luxe en
vrije tijd, die pas aan het eind van de middeleeuwen in positieve zin in de stad
doorbreken en daarom voordien verhinderden dat men kostbare handschriften
vervaardigde.74.
Verder blijkt telkens weer, dat veel stadsliteratuur als zodanig onherkenbaar is
omdat bestaande hof- en kloosterteksten nagenoeg ongewijzigd zijn overgenomen.
En evenals we moeten waken om teksten met ‘stadse’ thema's op grond daarvan voor
stadsliteratuur aan te zien, geldt ook het omgekeerde. Sterker nog, steeds weer en
tot na de middeleeuwen toe zullen nieuwe elites in de stad in ridderavonturen en
kluizenaarsmystiek modellen zoeken voor hun ambities en compensaties voor hun
frustraties.
Dat geldt niet alleen voor patriciërs met adellijke aspiraties, maar ook voor de zo
met het avontuur spelende koopman. Soms worden de teksten voor dat nieuwe gebruik
aangepast, zodat we daardoor zicht krijgen op de verwerking in een ander milieu.
Maar ‘onaangepast’ moet er toch ook heel veel bruikbaar en attractief geweest zijn.
Die indruk wordt versterkt, wanneer we - nogmaals - de sobere uitvoering van de
meeste Middelnederlandse handschriften met ridderepiek onder ogen nemen. Het is
moeilijk om zich aan de indruk te onttrekken, dat we hier eerder getuige zijn van
stedelijk repertoire (aangelegd door sprooksprekers?) dan van adellijke bibliofilie.75.
Maar bovenal krijgen we de indruk, dat het literaire leven in de stad in hoge mate
wordt gedragen door oraliteit. Ook de genoteerde en overgeleverde teksten zijn niet
meer dan blauwdrukken van openbare optredens, die bovendien lang niet altijd om
verschriftelijking vroegen. Opvallend is, dat zich onder de bewaarde teksten veel
materiaal uit de kringen der sprooksprekers lijkt te bevinden. Die vormden
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inderdaad repertoire om te bewaren, en vinden algauw in de stad nieuwe afnemers
voor hun produkten. Daarbij is een verdere stedelijke verknoping niet uitgesloten.
Men kan zelfs aan een dienstverband denken als stadsbode, diplomaat,
feestcommissaris, functies die allemaal terug te vinden zijn in de taakstelling van de
latere stadsrederijkers.76.
Dan hebben we het echter weer over wat bewaard is. Overal in de stad, in de
wijken, in de lokalen van broederschappen en gilden, op de scholen en aan de
rechtbank werden de talloze feestdagen aangegrepen voor manifestaties met woord
en gebaar. Tekstgetuigenissen van al die optredens kennen we vrijwel niet, in de
eerste plaats omdat die ook nooit bestaan hebben. Berichten daarover sijpelen ook
betrekkelijk laat en toevallig door. Pas wanneer de stadsbesturen een grotere greep
op de bevolking proberen te krijgen in het kader van elitiserende
beschavingsbewegingen, worden deze feestelijkheden ofwel geformaliseerd ofwel
als ongewenst volks onderdrukt en vervolgd: in beide gevallen treedt administratie
op in stadsrekeningen, gemeenteverordeningen en processen.77.
Op grond hiervan valt wellicht te verklaren dat de eigenlijke culturele ontplooiing
in de stad, gepaard aan een strak devotioneel netwerk over alle lagen van de bevolking,
pas in de loop van de veertiende eeuw samenhangend gestalte krijgt en zichtbaar
wordt. Het is veelzeggend, dat hetzelfde geldt voor het noordwestelijke stedengebied
van Frankrijk, zo direct aansluitend bij de Vlaamse en Brabantse steden. Georges
Duby is geneigd om hierbij sterke betekenis te hechten aan het optreden van de
bedelmonniken. Die overweldigden als het ware in de veertiende eeuw de stad met
hun op de lekenmassa gerichte religieuze propaganda, die zij uitdroegen in attractieve
volkspreken, straattheater, zelfs zang en dans, vanzelfsprekend allemaal in de
moedertaal.78.
Maar komt alles in de ontwakende stadscultuur van buiten? Als kernpunten van
de stedelijke cultuurpolitiek hebben de begrippen annexatie en adaptatie zeker
aantrekkelijke kanten. De burger schept een eigen identiteit door uit alle volks- en
eliteculturen in heden en verleden geschikt geachte materialen en visies bijeen te
garen en deze zo nodig bij te stellen. Dat daarmee echter stadsliteratuur en
burgermoraal centraal getypeerd zouden zijn als produkten van een vulgaire
imitatiezucht, moet krachtig van de hand gewezen worden.
Iets nieuws is in de middeleeuwen zeker niet gelijk aan iets onbekends,
oorsponkelijks of origineels. Het nieuwe zit veel meer in de nieuwe rangschikking
van bekende stof en visie voor een ander publiek. Het is immers de taak van de
dichter om de bedoelingen van de
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voor eeuwig gegeven schepping steeds weer bloot te leggen en te verduidelijken.
Maar alle betekenissen waren in principe al gegeven en aanwezig. Dat kon er zelfs
toe leiden, dat men de onvermijdelijke eigen gedachten of vondsten bij
openbaarmaking aan een autoriteit toeschreef. Of anders gezegd: zonder attestering
door een autoriteit kon een gedachte geen geldigheid verkrijgen. Zo valt ook beter
te begrijpen, waarom belangrijke beweringen en observaties in Middelnederlandse
teksten vergezeld gaan van zulke verwijzingen, tot aan de autoriteiten in de prologen
van prozaromans toe die de bedoelde lering met hun naam sieren. Daardoor kan op
zichzelf het overnemen van gedachtengoed naar middeleeuwse opvatting nooit
begrepen worden als ‘imitatie’.79.
Er zijn talloze voorbeelden van annexatie en adaptatie te geven, die met gemak
kunnen worden uitgebreid. Op smakelijke brokken als de volgende stuit men
voortdurend, al is het lastig om er systematisch naar te zoeken. In een vijftiende-eeuws
handschrift uit geestelijke kring komt het volgende versje voor:
Vriende met trouwen
Solaes in rouwen
Ende doecht daer by
Die dit can crighen
Mach hem wel scriven
Van sorghen vri.

Een stedelijk handschrift uit diezelfde tijd bevat vrijwel letterlijk hetzelfde versje,
alleen zijn twee woorden nogal rigoureus omgebogen naar een ander type eisen aan
de samenleving. Daar luiden regel twee en drie: ‘Troest van vrouwen / Ende gelt
daer by’. En ook al is dat weinig meer dan een aardigheidje om een algemeen bekende
devotionele gemeenplaats te verwereldlijken, dan nog wijst de aandrift tot dit type
humor naar de stad.80.
Maar kwantificering blijft een probleem. Immers, annexatie en adaptatie kunnen
met goed recht in het algemeen de centrale kenmerken genoemd worden van welke
cultuuroverdracht dan ook. En hoeveel voorbeelden men ook verzamelt die in de
richting van de stad wijzen, wat is veel, wat is weinig en hoe zit het met zulke
‘getallen’ in andere cultuurmilieus? Daarom zijn er meer argumenten nodig om
aannemelijk te maken, dat nu juist de burgerij zich bij uitstek tot deze technieken
genoopt en aangetrokken voelde. Wellicht volgden die uit de bijzondere positie, die
zij ten opzichte van de bestaande machten innam. Bovendien moest de stad zich
organiseren met van meet af aan
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vertegenwoordigers van de drie traditionele standen in haar midden:
plattelandsbewoners met hun volkscultuur, de adel met haar elitecultuur en de
geestelijkheid met een cultuur die van oudsher getraind was in de principes van wat
wij kerstening zijn gaan noemen, te weten overnemen, aanpassen en officialiseren
van al wat men aan ‘heidens’ erfgoed aantrof.
Maar als voornaamste argument is er de parallel met wat de diepste kern van het
jachtige burgerbestaan vormt, jachtig omdat het voornaamste ideaal tot in de
vroegmoderne tijd bestond uit het bereiken van een status die de burger tenslotte
boven zijn oorspronkelijke milieu verhief: een adellijke titel, een hoog ambt in de
kerk, het rentenierschap. Die parallel ligt in de wezenlijke overeenkomst met het
opkopen van materialen, het bewerken en verfijnen daarvan, en het daarna
doorverkopen met winst. Is het op die voet mogelijk om dan ook van annexatie en
adaptatie te spreken uit zucht naar en behoefte aan geestelijk profijt? En vormt
literatuur het aangewezen aambeeld om op die manier een specifieke burgermoraal
te smeden?
In ieder geval beantwoordt die stadsliteratuur aan beloften op profijt. Daarmee
wordt niet gesuggereerd, dat zij overwegend belerend zou zijn, didactisch,
zedeprekend. Juist het verstrooiende element is evenzeer of zelfs sterker aanwezig.
Het misleidende zit echter in de tegenstelling, die van de moderne tijd is en een
parallel vindt in het even misleidende onderscheid tussen geestelijke en wereldlijke
literatuur. Stadsliteratuur van de middeleeuwen is altijd geestelijk en niet minder
wereldlijk, in de kern didactisch en daarom ook verstrooiend.
Primair is zij bedoeld om de zwakke mens veilig door de aardse verlokkingen naar
het eeuwige heil te loodsen. Dat doet zij ook in de vorm van kluchten of grappige
anekdotenverzamelingen, die kunnen leren over het heilsplan met behulp van een
schep honing (de humor), terwijl zij tegelijk de melancholie verdrijven die het
voornaamste wapen van de duivel vormt. In die zin is literatuur in de stedelijke
samenleving van de late middeleeuwen sterker en ten dele anders gefunctionaliseerd
dan die aan het hof. Daar diende literatuur nog vooral ter opluistering van het verheven
en voorname tijdverdrijf van de hofgemeenschap, die zich tevens met behulp daarvan
voorzag van aanzien, glamour en een roemrijk verleden.
In de stad heerste echter het profijtbeginsel, dat niet alleen het zakenleven stuurde
maar ook leidde tot wat wel een rekenkundige vroomheid is genoemd. De literatuur
bleef evenmin ongemoeid. Juist daar drukte het stempel van pragmatiek en nut het
zwaarst. De ideologiserende kracht van woorden in een bijzondere vormgeving bleek
immers al snel bruikbaar voor het vestigen van een gemeenschappe-
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lijke identiteit in die merkwaardige opeenhopingen van plattelanders, geestelijken,
adel, zwervers en scharrelaars die voor stad aangezien wilden worden. En die functie
zou de stadsliteratuur tot aan de Romantiek vasthouden.
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Maerlant voor stad en burgerij
F.P. van Oostrom
Maerlant kreeg in de stad een warm onthaal. Stedelijke auteurs zagen in hem hun
voorbeeld. Burgers bezaten handschriften van zijn werk. Zijn oeuvre mocht het zelfs
beleven om, twee eeuwen na ontstaan, gedrukt te worden. Het zal allemaal weinig
verbazing wekken, want hebben we in Jacob van Maerlant immers niet te doen met
de aartsvader van de burgerlijke letterkunde? De schepenklerk van Damme - thans
slaperig toeristenplaatsje nabij Brugge, toen bruisende havenstad - was immers
vaandeldrager van het nutscap ende waer, dat door zijn toedoen in de
dertiende-eeuwse Middelnederlandse letterkunde het heft in handen kreeg nadat de
frivole fictie van de ridderroman - door Maerlant zo verfoeid - de eerste bloeitijd had
beheerst. En achter deze literaire machtswisseling gaat een sociale schuil: de
onstuitbare verdringing van de adel door de burgerij, welke laatste vroeg om literatuur
- en dankzij Maerlant: kreeg - die niet de kunst, maar kennis voorop stelde. Mede
gewapend met Maerlants kennis maakten de Vlaamse burgers macht.
Tot zover de kern van een Maerlant-beeld dat zich sinds het midden van de
negentiende eeuw als olievlek over onze literatuurgeschiedenis heeft verspreid. Men
vindt het in alle schoolboeken, waar steevast Jacob van Maerlant wordt gepresenteerd
als de eerste volbloed burgerschrijver van de Lage Landen.1. Het school(voor)beeld
is de gesimplificeerde afgeleide van een wijd verbreide voorstelling van zaken in de
wetenschap, waar doorgaans Maerlants dichtwerk evenzeer de overgang markeert
van ridderlijke naar burgerlijke letterkunde, van kunst naar kennis, van (literatuur
ter) verstrooiing naar belering - en daarmee van ijdele aristocratie naar ijverige
burgerij.2. Doorgaans dus, niet altijd; want men vindt ook onderzoekers die een ander
Maerlantbeeld verdedigen.3. In deze wetenschappelijke controverse heeft sinds enige
tijd de laatstgenoemde partij meer wind in de zeilen, al zal er nog heel wat water
door de zee gaan vooraleer haar Maerlantbeeld in brede kring even geaccepteerd zal
zijn als het meer traditionele, dat wil zeggen burgerlijke. Het is trouwens de vraag
of het ooit zover zal komen, en of de argumenten van de andere partij daarvoor
voldoende krachtig zullen blijken.
Vooral voor wie met de hier bedoelde discussie niet vertrouwd is, volgt aanstonds
eerst een overzicht van argumenten pro en contra. Het is daarbij niet primair de
bedoeling dit debat als zodanig verder te voeren; daarvoor zou meer ruimte vereist
zijn dan nu toch al wordt
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genomen. Hoofddoel is het achterdoek te schetsen waartegen het tweede deel van
dit artikel, eigenlijk het hoofddeel, gelezen dient te worden, en vooral enkele grote
vraagtekens te plaatsen bij het Maerlantbeeld waarmee vrijwel elke Noord- of
Zuidnederlander vanuit de middelbare school vertrouwd geworden is. Hopelijk zal
dit een klimaat bevorderen waarbinnen het de moeite waard wordt om hetgeen
hierboven nog overbodig kruimelwerk kon schijnen, wel degelijk eens bij elkaar te
vegen.

Maerlants ‘burgerlijkheid’
De argumenten voor Maerlants burgerlijkheid zijn van zowel externe als interne aard,
historisch zowel als letterkundig. Historisch legt men verband tussen de dichter en
de opgang van de Vlaamse steden, wier streven naar verzelfstandiging tegenover
adel en kerk Maerlant zou hebben ondersteund. Dit streven baande zich, behalve
juridisch-economisch, ook een eigen intellectuele weg: in Maerlants tijd tot
uitdrukking komend in de speciale stadsscholen, waar de zonen van gegoede burgers
werden klaargestoomd voor een leven in de handel.4. De stad hechtte aan vrijheid
van onderwijs, omdat die haar de mogelijkheid bood de inhoud af te stemmen op de
specifieke noden van het zakenleven: rekenen, boekhouden, handelscorrespondentie
en praktische vaardigheid in meerdere talen. In dit opzicht kon het traditionele
kerkelijke onderwijs, met zijn accent op liturgie en theologie, op studie van de
klassieke auteurs en wetenschappen, de stad maar matig bedienen en bekoren; die
kerk moest nu met lede ogen toezien hoe haar dan nog wel niet de iure - de kerk
hield officieel steeds toezicht - maar wel de facto een belangrijk deel van het onderwijs
(en niet het minst levensvatbare) uit handen werd genomen. Al zou het
overeenkomstige spreekwoord pas in de zestiende eeuw door Francis Bacon worden
gemunt, de dertiende-eeuwse Vlaamse burgers moeten zeer wel hebben ingezien dat
kennis macht kon maken. En bij Maerlant waren ze daarvoor aan het juiste adres.
Deze extern-historische redenering kan men laten sporen met interne argumenten,
aan Maerlants werk ontleend. Het is immers evident dat ook dit tradities voor iets
nieuws verruilt: de ridderroman maakt bij hem plaats voor didactiek. Misschien dat
dit in Maerlants vroegste werken, zoals Alexanders geesten en Historie van Troyen,
nog niet zonneklaar is; maar toen verbleef de dichter ook nog - volgens de meest
waarschijnlijke hypothese - op het Hollands-Zeeuwse eiland Voorne, waar stad en
burgerij medio dertiende eeuw nog vrijwel te verwaarlo-
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zen factoren waren. Maar ook dan reeds laat zich bespeuren dat Maerlant met zijn
literatuur de steven wendt in een richting die hij later, eenmaal te Damme met het
ambt van schepenklerk bekleed, allesbeheersend zal maken: de letterkunde die de
waarheid dient, derhalve deugdelijke kennis van de wereld bijbrengt, en die zich
niet verliest in mooie, maar ook loze rijmelarij over helden die ofwel niet eens hebben
bestaan, ofwel - wat nauwelijks minder erg is - door Franse fantasten wapenfeiten
krijgen toegeschreven die ze (getuige de Latijnse wetenschappelijke bronnen) nooit
hebben verricht. Zulke favelen waren Jacob van Maerlant een gruwel, en met hem
de burgerij, die wel iets anders aan het hoofd had dan zich te verliezen in (in Maerlants
eigen woorden) die boerde vanden Grale, doch vanuit een artistiek misschien wat
twijfelachtig, maar sociaal volmaakt begrijpelijk Droogstoppel-standpunt riep om
nutscap ende waer. In Maerlants werk werden dezulken op hun wenken bediend.
Het kan niet worden ontkend dat dit complex van externe en interne argumenten
om Jacob van Maerlant te beschouwen als een burgerlijk auteur bij uitstek - en
daarmee de eerste in de hele Middelnederlandse letterkunde5. - zijn bekoring heeft.
Maar ook moet worden erkend dat de puzzelstukjes van dit Maerlantbeeld niet zo
volmaakt aaneensluiten als het vaak wordt voorgesteld. In de eerste plaats zijn
Maerlants eigen banden met de stad veel minder zichtbaar dan men wel zou wensen:
weliswaar is het waarschijnlijk dat hij omstreeks 1230 in het voor die tijd al duidelijk
verstedelijkte Brugs Ambacht is geboren, daar is schoolgegaan en later te Damme
is beland - maar dat hij bij voorbeeld in de laatstgenoemde stad het ambt van
schepenklerk zou hebben uitgeoefend is uiterst twijfelachtig6. Ook Maerlants
verhouding tot het stedelijke onderwijs lijkt vooral een kwestie van chronologische
parallellie; maar dat hij zelf zou getuigen van een in dit onderwijs gevormde geest,
dan wel met zijn werk kennis zou bijbrengen die bij uitstek bij de stadsschool paste,
is niet het geval: zowel ten aanzien van het een als van het ander lijkt Maerlant zelf
veeleer produkt en tolk van de traditionele humaniora, het kerkelijke onderwijs in
theologie, geleerdheid en klassieken.
Is Maerlant wat dat betreft dus meer met conservatieve kaders verbonden dan
passend lijkt voor een vaandeldrager van de nieuwe tijd, hetzelfde geldt voor de
enige functie waarvan wij met zekerheid weten dat hij haar heeft uitgeoefend: het
ambt van koster namelijk, een rijkelijk braaf baantje van beheersmatig karakter op
de grens van kerk en wereld. En al mogen aan dit gegeven geen overdreven conclusies
worden verbonden, wat toch te denken geeft is dat hij in zijn letterkundige
betrekkingen zozeer verbonden blijft met allesbehalve stede-
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lijke personen en instellingen. Qua opdrachtgevers komt hij nog het dichtste bij de
stad in Sinte Franciscus leven, de vita van Franciscus die Maerlant berijmde in
opdracht van het minderbroedersklooster tUtrecht inde stede; maar dit is als symptoom
van stedelijke oriëntatie toch rijkelijk marginaal, waar nog bij komt dat het werk
binnen Maerlants oeuvre duidelijk een buitenbeentje is.7. Voor het overige lijkt er in
zijn kring van opdrachtgevers een duidelijk patroon te zitten, waarvan het ‘nieuwste’
is dat het hier de noordelijke nederlanden betreft en niet de zuidelijke; maar nog wel
steeds de aristocratie, en niet de geringste: de Hollands-Zeeuwse kring van hoge adel
namelijk, met graaf Floris V in het centrum.
Nu moeten we ons op dit laatste ook weer niet onmiddellijk blindstaren. Zou het
niet heel goed denkbaar zijn dat Maerlants dedicaties jegens Hollandse aristocraten
in hoge mate uiterlijk eerbetoon zijn aan een groep die in die tijd nu eenmaal nog
altijd aan meer touwtjes trok dan welke individuele burger ook en dus voor dichters
wel het meeste kon betekenen - maar zonder dat men hieruit dient te concluderen
dat zij ook Maerlants eerste lezers vormden, beoogd en/of in de praktijk? In dat geval
zou de connectie met de (noordelijke) aristocratie beperkt kunnen zijn gebleven tot
tamelijk losse banden, en onverlet kunnen laten dat Maerlants werk zijn
daadwerkelijke publiek wel degelijk primair in stadsburgerlijke kringen vond. Hoe
dikwijls wordt ook in de renaissance niet gedrukte poëzie voorzien van drempeldichten
jegens hooggeplaatsten die stellig niet het zwaartepunt van het beoogde
(kopers)publiek uitmaakten?
Maar al valt niet volledig uit te sluiten dat al in de dertiende eeuw
hoogwaardigheidsbekleders literatuur patroniseerden ten behoeve van hun onderdanen,
het is toch sterk de vraag of dit bij Maerlant opgaat.8. De inhoud van diens werk lijkt
immers terdege - en hiermee verlaten we de externe voor de interne contra-argumenten
- op de nominale opdrachtgevers afgestemd. Het is bij voorbeeld opvallend - ofschoon
nog nooit grondig onderzocht - hoeveel plaats Maerlant in zijn werken inruimt voor
de ridderlijke strijd. Ook al had hij dan bezwaren tegen ridderromans wegens hun
leugenachtige karakter, het nam niet weg dat hij met smaak en engagement wist te
vertellen over oorlogen en tweegevechten waarvan ook de betrouwbare historische
bronnen in overvloed getuigden. Zijn bekroning lijkt Maerlants ‘militarisme’ te
vinden in zijn gloedvolle beschrijvingen van en oproepen tot kruistocht, een
onderneming waarmee Maerlant zonder meer moet hebben gedweept. Het gaat het
bestek van deze bijdrage te buiten om hierop verder in te gaan; maar voor wie
Hugenholtz' nog altijd zinrijke polariteit van ridderkrijg en burgervrede hanteert, kan
het geen twijfel
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lijden aan welke zijde Jacob van Maerlant staat.9.
Maar hoe zit het dan met nutscap ende waer? Op gevaar af van de schijn te wekken
alles te willen verneinen - zie dan alleen al het vervolg - mogen we toch opmerken
dat deze pregnante frase, zo te zien, slechts één keer in Maerlants 230.000 verzen
voorkomt: waar de dichter Der naturen bloeme in de proloog aanprijst voor degenen
aan wie favelen vernoyen ende onnutte loghene moyen, en die dan in dit werk kunnen
lesen nutscap ende waer.10. Wat in dit verband de waarheid zeggen wil, lijkt evident:
het is de wetenschappelijke waarheid over de natuur, die Maerlant in dit biologieboek
heeft berijmd. Wat nutscap inhoudt, wordt het beste duidelijk wanneer we nagaan
hoe in de eigenlijke tekst (dus na de proloog) dit begrip te pas gebracht wordt: het
blijkt dan steevast te gaan om het praktische nut dat de natuur kan hebben voor de
mens.11. Nuttig zijn bij voorbeeld dieren die als lastdier kunnen dienen, nuttig zijn
ook eetbare waren en vooral de stenen en plantaardige en dierlijke stoffen met
geneeskrachtige werking: nutte ter medicinen is veruit de meest gebruikelijke context
waarin het nutsbegrip verschijnt.
De nutscap van Der naturen bloeme heeft dus betrekking op het nuttige gebruik
van de natuur. Is het eigenlijk wel zonder meer geoorloofd om dit tamelijk pregnante
nutsbegrip tot Maerlants algemene poëticale credo te verheffen, en vervolgens dit
weer te identificeren met een (verondersteld) standsspecifiek utilitarisme van de
burgerij? En wat de andere pijler van Maerlants literair programma betreft, de
waarheid die stellig niet alleen in Der naturen bloeme, maar in vrijwel al zijn werken
omhelsd wordt: is het niet een tamelijk gewaagde stap om hetgeen vooral de
historisch-feitelijke waarheid over vorsten en hun entourage is, gelijk te stellen met
het (alweer: voor een belangrijk deel veronderstelde) realisme van
kooplieden-in-opkomst? In elk geval is Der naturen bloeme, met al zijn nutscap ende
waer, opgedragen aan heer Nicolaes van Cats, en wordt het biologieboek deze
Zeeuwse edelman nadrukkelijk ter lezing aangeboden: Ghebiedijt here, ghi sullet
lesen Die wile dat ghi ledech sout wesen (4689-4690).
Aldus vertoont het wijd verbreide beeld van Jacob van Maerlant als burgerauteur bij
nader toezien heel wat barsten, die enkel aan het oog onttrokken kunnen worden als
het beeld in uiterst grove trekken wordt geschetst, en de beschouwer op aanmerkelijke
afstand staat. (Hoeveel van degenen die Maerlant voor een burgerauteur verslijten
hebben hem gelezen?)12. De directe gelijkstelling van literaire didactiek en burgerlijke
pragmatiek is dan ook echt te simpel. Overigens is het beslist niet alleen Maerlant
wiens profiel als middeleeuwse burgerdichter zo bezien
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voor retouches vatbaar blijkt; het past in een brede stroom van meer recente
mediëvistiek om vraagtekens te zetten bij dit type generalisaties, waartoe het
negentiende-eeuwse onderzoek, en dan vooral waar het de dertiende eeuw betrof,
vaak te gemakkelijk vervallen is.13. Er is tegenwoordig echt meer voor nodig om een
middeleeuws auteur met goed fatsoen als ‘burgerlijk’ te kunnen aanmerken.
De hedendaagse criteria die in dit verband opgeld doen zijn veel fijnmaziger dan
grove categorieën als ‘belerend’, ‘nuttig’ of ‘waarheidslievend’. Vandaar het
moeizame en misschien minder tot de verbeelding sprekende, maar vermoedelijk
wel meer verantwoorde speuren naar concepten als gemeyn oerboer of andere
definities van de vorstelijke rol vanuit stadsburgerlijke optiek; naar idealisering van
de individuele belangenbehartiging dankzij slim manoeuvreren in plaats van met
lichamelijke kracht; naar sporen van een nieuw arbeidsethos; naar uitgewerkt stedelijk
decor of - de achterkant van hetzelfde verschijnsel - naar onbegrepen
operette-hoofsheid van de buitenstaander; naar banden van auteurs of hun publiek
met stedelijke culturele instituties; naar sporen van sympathie voor
standsoverschrijding op basis van persoonlijke verdienste, en alle mogelijke andere
voorbeelden van ‘nieuwkomersmoraal’, tot en met de poëticale opvatting dat dichten
ook voor leken leerbaar is. En het mag een teken aan de wand zijn dat Jacob van
Maerlant, gemeten aan deze aangescherpte criteria voor stadsburgerlijkheid, op al
deze observatiepunten niet thuis geeft. Het laat zich inmiddels raden waarom: hij
was geen stadsauteur, en ook geen burgerdichter.
Maar ook al was hij dan geen burgerschrijver, dat wil niet zeggen dat Maerlant
geen oog had voor burgerij en stad. Weliswaar komen de zaken en personen uit
stadsburgerlijke wereld slechts hoogst zelden aan de orde in zijn immense oeuvre,
maar hier en daar toont Maerlant zich toch duidelijk begaan met de burgerlijke zaak.14.
Zo adviseert hij in zijn vorstenspiegel, de Heimelijkheid der heimelijkheden, de
geïmpliceerde lezer-vorst (mogelijk Floris V) om in steden dire moghenthede (vs.
731) scholen te stichten die ook kinderen van simpele komaf zullen helpen
ontwikkelen. Ook al had hij dan zelf niet de stadsschool bezocht, het nam niet weg
dat de geleerde Maerlant het belang ervan wel degelijk besefte. Op de achtergrond
speelt hierbij ook een rol dat hij moet hebben ingezien dat het burgerlijk belang
(dikwijls) ook vorstelijk belang was, en dat wat goed was voor de koopman, ook de
landsheer baatte. Elders in de Heimelijkheid verwoordt hij dit besef met zoveel
woorden: Copmanne draghen tallen steden Die ere van den groten heren; Bi hem
eist dat die renten meren, Ende bider name van den lande Ontsien den here sine
viande (474-478). En daarom,
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heren: houdt de tol betaalbaar, en de wegen veilig!15.
Natuurlijk bieden deze en dergelijke plaatsen onvoldoende houvast om Jacob van
Maerlant alsnog tot stadsburgerlijk auteur te proclameren; als zijn publiek per se op
één stand moet worden toegespitst, dan toch de aristocratie. Maar dit neemt op zijn
beurt niet weg dat de stad wel degelijk van Maerlants wereld deeluitmaakt. Geboren
en getogen in het Brugse, en na zijn Voornse verblijf teruggekeerd in het Damme
waar toen alles draaide om de haven en de handel, was Maerlant alleen al uit dien
hoofde bekend met deze zo vitale zijde van de toenmalige maatschappij. En ook voor
zijn eerst-aangewezen publiek van literaire opdrachtgevers - voorzover bij naam
bekend, te situeren in de noordelijke Nederlanden - vormden stad en burgerij geen
andere planeet. De opdrachtgevers van Sinte Franciscus leven woonden, naar
Maerlants eigen zeggen, tUtrecht inde stede (vs. 76), en waren als minderbroeders
wel bij uitstek een op stad en burgerij georiënteerde orde. Maar ook de
Hollands-Zeeuwse aristocraten voor wie Maerlant zo te zien vooral gewerkt heeft,
hadden een open oog voor de burgerlijke zaak.16. Heer Albrecht van Voorne bevordert
de koopvaart te Den Briel (gelegen naast het dorp Maerlant). Nicolaes van Cats
bezorgt de poorters van Gouda tolvrijdom en andere voorrechten. Floris V beschermt
stelselmatig het burgerlijk belang, waaruit men wel heeft afgeleid dat hij ‘de tekenen
des tijds verstond’. Die tekenen verstond Floris ook in die zin, dat hij voor financiering
van zijn politiek aanklopte bij Brugse kooplieden! De tijden dat dynamische adel het
zonder burgerij kon rooien, behoorden in de tweede helft der dertiende eeuw tot het
verleden; en de edellieden tot wie Jacob van Maerlant in betrekking stond, behoorden
juist tot de ‘moderne’ aristocratie, die stad en handel een goed hart toedroeg en
daarmee volop in contact stond.
Het zal dankzij zulke contacten zijn geweest, van de auteur zowel als van het
publiek, dat het werk van Maerlant ook bij stad en burgerij terechtgekomen is. Eén
speciaal kanaal verdient daarbij nog een bijzondere vermelding: de in de stad, en
meer speciaal in Brugge, gevestigde scriptoria waar vermoedelijk de eerste
luxe-(dedicatie-)handschriften van Maerlants werk zijn vervaardigd.17. Vanaf de
tweede helft der dertiende eeuw bedienen deze hoogstaande ateliers een
kapitaalkrachtige elite van zowel de adel als het burgerlijk patriciaat, met schitterend
verluchte codices in het Latijn (psalteria en gebedenboeken), het Frans (ridderteksten)
en Middelnederlands - dit laatste minder vaak, maar dan wel steevast werk van
Maerlant. Hier loopt, voor de studie van zowel Maerlant als het stedelijke boekbedrijf,
een uiterst boeiend spoor van onderzoek, waarover vooralsnog echter niet meer te
zeggen valt. Maar hoe dan ook: het werk van Maerlant belandde,
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op zijn hoogst een generatie na zijn ontstaan, ook bij lezers in de stad.

Auteurs, bezitters, drukkers
Afhankelijk van de datering die men voor hem aanneemt, komt Jan de Weert uit
Ieper wellicht de primeur toe.18. Zijn Disputacie van Rogier ende Janne is van begin
tot eind doortrokken van de invloed van Maerlants Martijn-gedichten, en meer speciaal
van de klacht over het verval der hofwereld die de Wapene Martijn is en waarop De
Weerts Wapene Rogier een (welbewuste) stedelijke variant vormt. Het dialooggedicht
bewijst ook expliciete eer aan de grote meester, ten aanzien van wie gesprekspartner
Jan (projectie van De Weert?) tot twee maal toe de hoop uitspreekt dat hij het
hemelrijk deelachtig moge zijn geworden. Misschien is deze wens uitvloeisel van
een zekere bezorgdheid dienomtrent, die dan verband zou kunnen houden met het
evenzeer door Jan gememoreerde feit dat Maerlant voer sijn dicht thoeft hi boot Voer
dies hadden toren. We hebben hier te maken met de eerste getuigenis van een traditie
(mythe?19.) die tot in de zeventiende eeuw zal blijven opduiken (en ook zijn uitlopers
heeft tot in het wetenschappelijke Maerlantonderzoek nadien): dat de auteur in
moeilijkheden zou zijn geraakt met (kerkelijke) autoriteiten op grond van zijn
Scolastica (beter bekend als Rijmbijbel), een werk dat weliswaar geen bijbelvertaling
was in strikte zin, maar ook door Jan de Weert in die geest wordt beschouwd: want
die bibele hi in Dietsche ontsloot. Aldus getuigt het werk van Jan de Weert van
grondige kennis van Maerlants Martijn(s), en van tenminste kennis-bij-name van
zijn Scolastica, en van het feit dat Menich goet dicht uut hem vloot - dus wie weet
wat hij nog meer van Maerlant kende.
Maar ook al is Jan de Weert hiermee misschien de eerst-bekende stadsauteur die
Maerlants werk heeft gekend, bewonderd en gebruikt, de eer van Maerlants beste
leerling in de stad komt toe aan Jan van Boendale.20. In al de werken die met zekerheid
aan hem kunnen worden toegeschreven, leunt deze dichter-schepenklerk (hij wel!)
tegen Maerlant aan. Hij noemt dezelfde werken die ook Jan de Weert al blijkt te
kennen, i.c. de Martijns en de Scolastica; maar Boendale kent meer van naam en
inhoud. Zijn historiewerk-op-rijm Brabantsche Yeesten (dat zelf weer ‘grundlegend’
zou worden voor een stroom van Brabantse historiografie nadien) presenteert zich
in de proloog nadrukkelijk als uittreksel van den Spieghel historiaele Daer ict uut
trac altemale, Die Jacob van Maerlant maecte, Die goede dichter ende gheraecte,
Inden Dietsche uten Latine, daer omme hi hadde langhe pine. Het is Boendale in
zijn
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kroniek speciaal om de wederwaardigheden van het Brabantse vorstenhuis te doen,
zoals die naar zijn zeggen in de Spiegel historiael al te vinden zijn; maar Si staen
soe onderweven Met anderen yeesten weder ende voertAlsoe alse te dien boeke
behoertDatmen vinden en weet waer, Ende suken moet hier ende daer, Ende daer
op bliven even blint, Want dboec meneghen es onbekint. Meteen hierna volgt de
opdracht aan heer Willem Bornecolve, schepen van Antwerpen en tevens telg uit
een riddergeslacht; bleef diens historische belangstelling wellicht dichter bij huis
dan Maerlant indertijd voor Floris V had aangenomen? In elk geval zijn de eerste
drie boeken van Boendales Brabantsche Yeesten te beschouwen als een op Brabant
georiënteerde selectie uit de wereldkroniek die een generatie voordien als Maerlants
magnum opus was tot stand gekomen.
Ook elders in zijn werk blijkt Boendale een goede kenner van de Spiegel historiael.
In Der leken spieghel trekt hij fel van leer - zich daarbij expliciet in Maerlants
voetspoor voegend - tegen de leugenverhalen die over Karel de Grote in omloop
zijn, en in Jans teesteye verwijst hij via zijn alter ego Jan (ook dit dialooggedicht is
aan de Martijns schatplichtig!) voor historische bewijzen van de wankelmoedigheid
van vrouwen naar Troyen altemale enten Spiegel historiale. Kennelijk had de
Antwerpse stadsklerk ook grondige studie gemaakt van die gedeelten van de Spiegel
historiael die hij voor de Brabantsche Yeesten wel kon overslaan, en had hij bovendien
Maerlants kroniek (en ook de Historie van Troyen!) gelezen als een in meer dan één
opzicht leerrijk geschiedverhaal.
Boendale zal zich tot deze ‘realistische’ Maerlant-interpretatie eens te meer
gerechtigd hebben gevoeld omdat hij Maerlant, geheel overeenkomstig diens wens
trouwens, voor een waarheidslievend auteur hield - een eigenschap die Boendale tot
de drie hoofdkenmerken van een goede dichter rekent. De andere twee zijn goed
technisch vakmanschap (op basis van deugdelijke kennis van Latijn) en - jawel - een
eerzaam leven; ook op het laatste gebied toont Boendale zich van Maerlants
voorbeeldigheid overtuigd (op grond van werkelijke kennis of van goed vertrouwen?).
Ten aanzien van het eerste punt noemt hij Maerlant niet met zoveel woorden; maar
we mogen aannemen dat hij hem ook in dit opzicht hoog zal hebben gehad. Alles
bijeengenomen is het maar al te begrijpelijk dat Boendale, als sprekend teken van
respect, Maerlant als enige Middelnederlandse auteur bij name noemt, en hem daarbij
lauwert als thooft van allen Dietschen poeten en - een van de meest geciteerde frases
in de medioneerlandistiek - vader der Dietse dichtren algader.
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Voor de vroeg-veertiende-eeuwse auteurs-in-stadsmilieu Jan van Boendale en Jan
de Weert is Maerlant dus het grote voorbeeld. Alleen al hierom hoeft het ons niet te
verbazen dat in de veertiende-eeuwse (zuidnederlandse) stad behalve deze auteurs
ook ‘niet-professionele’ lezers voor het werk van Maerlant interesse blijken te hebben.
Het duidelijkste bewijs hiervoor ligt opgetast in een artikel dat Napoleon de Pauw
meer dan een eeuw geleden publiceerde over vermeldingen-van-boeken in
laat-veertiende-eeuwse Gentse burgertestamenten.21. Aan het feit dat dergelijke blijken
van Maerlant-receptie eerst uit de late veertiende eeuw dateren, moeten geen
overdreven conclusies worden verbonden: de gegevens omtrent dertiende-eeuws
particulier boekenbezit van Middelnederlandse teksten zijn over de hele linie
minimaal, en in het geval van Maerlant zelfs non-existent; we zullen erin moeten
berusten dat we op dit gebied niet verder kunnen terugggaan dan de veertiende eeuw.
Of we daarmee tevens moeten berusten in het werk van De Pauw, lijkt overigens de
vraag: is het niet heel goed denkbaar dat ook buiten Gent nog veertiende-eeuwse
testamenten (en dergelijke bronnen meer) voorhanden zijn met gegevens over
particulier boekenbezit, al dan niet van Maerlant en in de burgerij?22. Maar voorlopig
zullen we het moeten stellen met de vondsten uit de negentiende eeuw - ze zijn
overigens belangwekkend genoeg.
Al in 1353 laat de Gentse handschoenmaker Jan de Beere in een verder tamelijk
kale nalatenschap zijn enig kind maar liefst vijf boeken na, waaronder eenen martin
- stellig een handschrift met een of meer van Maerlants Martijn-dialooggedichten.23.
Ook de allerhoogste burgerij van Gent bezit in deze tijd soms werk van Maerlant:
de schatrijke Willem van den Pitte, telg van een van de voornaamste schepenfamilies
en een typische representant van aristocratisch patriciaat (compleet met zegel,
riddertitel en een adellijke echtgenote) verdeelt in 1365 met zijn zoon de nalatenschap
van zijn vrouw, en verwerft bij die gelegenheid behalve onder andere veel grond en
enkele met parels bestikte kussens ook deelft van den Spieghel Ystoriaelle in twee
bouken ghescreven.
Het zijn maar twee getuigenissen, maar wel van hoog tot laag; ook lijken ze op
merkwaardige manier representatief in die zin dat het hier (alweer) Martijns en
Spiegel historiael betreft, en dat de teksten - wat in het vervolg nog vaker aan de dag
zal treden - zonder Maerlants auteursnaam worden aangeduid. Iets dergelijks tekent
zich ook af in het derde getuigenis uit veertiende-eeuwse Gentse burgerkringen: het
testament van Jan Wasselins, overleden in 1388 als gegoede burger, en niet in de
laatste plaats gegoed door het bezit van wat in die tijd stellig een aanzienlijke
bibliotheek mocht heten, en waarin zich onder
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een dertigtal werken uit verhalende, moraliserende en didactische literatuur een
tweetal titels bevinden die van Maerlant kunnen zijn: in de eerste plaats een Wapin
Martin die wel geen andere identificatie toelaat, en ook nog een dic bouc van
Alexanders parabelen, door De Pauw niet onplausibel voor een handschrift van de
Heimelijkheid der heimelijkheden versleten - een tekst die met zijn uitvoerige
gezondheidsleer inderdaad goed lijkt te passen in een bibliotheek die ettelijke andere
bouckskine van medicinen herbergt.
Gezien het feit dat in het laat-veertiende-eeuwse Gent boekenbezitters zo geregeld
iets van Jacob van Maerlant in hun ‘bibliotheek’ blijken te hebben, viel te verwachten
dat ook drukkers zich over diens werk zouden ontfermen. Toch moet daarbij dadelijk
worden aangetekend dat de receptie en produktie van Maerlant door de drukpers
zonder meer bescheiden is. Vergeleken met de gretigheid waarmee de drukkers zich
hebben gestort op, vaak nog oudere, Middelnederlandse teksten uit de ridderepiek,
komt Maerlant er bepaald bekaaid van af. De eerste druk die bovendien van hem
verscheen, leunt juist tegen die ridderlijke verhaalstof aan: het is een prozabewerking
van het slotgedeelte van de Historie van Troyen, dat beschrijft hoe de gevluchte
Aeneas Rome sticht.24.
De tekst is toegevoegd aan een vertaling-in-Middelnederlands-proza van het
gezaghebbende dertiende-eeuwse geschiedwerk Historia destructionis Troiae van
de Italiaanse rechter Guido delle Colonne, in de druk gepresenteerd als de historie
van Troyen als si bescreven is bi den rechter Guidonem vander Columnen. Zo correct
als de druk zichzelf aan het begin autoriseert, zo weinig verderop: waar de tekst naar
Maerlants werk overschakelt, wordt geen woord vuilgemaakt aan diens
auteurschap-zodat de druk-in-kwestie wel koketteert met zijn schatplichtigheid aan
een Siciliaanse rechter uit 1287, ook het vervolg aanbeveelt als seer scoen ende
ghenuechlijc om te horen, maar daarbij over de band met de vader der Dietse dichtren
algader zwijgt! Kennelijk was Maerlants naam voor deze drukker geen bijzondere
aanbeveling, en men mag zich zelfs afvragen of hij wist dat het slotdeel van de tekst
op Maerlant terugging. De drukker was overigens niet de geringste: Gheraert Leeu,
die in zijn drukkerij te Gouda een klassefonds van teksten in de volkstaal opbouwde,
en in dat kader op 4 juni 1479 deze Maerlant van de pers liet komen. Maar wat voor
Maerlant.
Het drietal overige drukjes van Maerlants werk behelst - het wordt een rode draad
- de Martijns. In 1496 en kort daarna drukte Hendrik Lettersnider (niet toevallig hij,
die bij Leeu in de leer geweest was?) een tweetal edities van Maerlants strofische
dialooggedichten, waar-
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van de tekst (in vergelijking met de oudste handschriften) nog vrijwel woordgetrouw
ter perse is gelegd.25. Hetgeen overigens zijn eigen vragen oproept. Voor ons,
bewapend met het Middelnederlandsch woordenboek en een monumentale taalkundige
vakbibliotheek, blijven Maerlants Martijns behoren tot de moeilijkste
Middelnederlandse teksten; moeten we niet veronderstellen dat iets dergelijks, mutatis
mutandis, ook al voor laat-vijftiende-eeuwse lezers in deze streken gold - en vormde
de complexiteit van de Martijns ten tijde van de rederijkerij wellicht een uitgesproken
aanbeveling? Wat dat betreft zou het wel eens veelbetekenend kunnen zijn dat
uitgerekend Lettersnider (vergelijk ook het navolgende) Jacop van meerlant niet
alleen als groten philozophe ende poete aanmerkt, maar hem ook rethorisien groot
int kinnen noemt. In elk geval zijn het juist deze (strofische!) Maerlantteksten die
ten tijde van de drukpers nog levenskrachtig zijn: getuige ook de Franse vertaling
van de Martijns die in de jaren 1477-1481 te Brugge bij Johan Brito werd gedrukt.26.
Maar laten we de aandacht van de drukpers voor Maerlant vooral niet overdrijven.
Een geanonimiseerde bewerking van het slot van de Historie van Troyen, een Franse
vertaling van de Martijns door de obscure firma Brito, en twee drukjes met hun
Middelnederlandse tekst in een zo simpele uitvoering dat ze wel voor letterproef van
Lettersnider versleten zijn - ziedaar de hele oogst.27. Van Maerlant moest de
stadsburgerlijke boekdrukkunst het duidelijk niet hebben.
En ook die andere pijler van het vijftiende-eeuwse burgerlijke literatuurbedrijf,
de rederijkerij, kon het zo te zien heel wel zonder Maerlant stellen. Weliswaar noemt
Lettersnider hem, zoals vermeld, ook retorisien, en zal ook in de zestiende eeuw
Marcus van Vaernewijck Maerlant als zodanig kwalificeren;28. doch de echte
rederijkers noemen Maerlant met geen woord, noch geven ze (voorzover bekend)
ook maar ergens blijk van de geringste kennis van zijn werk. Voor hen was hij
duidelijk geen vader der Dietse dichtren algader, hetgeen overigens de vraag naar
wat dan wél de Middelnederlandse bronnen van de rederijkerij zijn eens te meer
onderzoekswaardig maakt. Maar zelfs te Damme, waar in de vijftiende en zestiende
eeuw getuige locaal-historische bronnen een zekere Maerlant-cultus heerste,29. vinden
we geen rederijkers die zich als zijn erfgenamen profileren - sterker nog: de stad
heeft zo te zien niet eens een rederijkerskamer, wat trouwens ook al weer om
intrinsieke redenen wonderlijk genoeg is.
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Selectie, annexatie, adaptatie
Hoe meer men zich bezint op het onthaal van Maerlant in de stad, hoe meer het opvalt
dat de volgroeide stedelijke literatuur zo weinig boodschap aan hem blijkt te hebben.
In feite hebben alleen de Martijns de vijftiende eeuw glansrijk gehaald, en dan niet
enkel in de stad, maar ook in andere milieus. Al vanaf Maerlants eigen tijd moeten
ze breed zijn onthaald, getuige ook reacties als een parodie, de (zeer ridderlijk
getoonzette) Vierde Martijn van Hein van Aken, de navolging in het dialooggedicht
Scalc ende clerc, etcetera. Hierboven bleek al dat Gents burgerlijk boekenbezit in
vrij brede kring tot in de late veertiende eeuw voor de Martijns geattesteerd is; een
receptie die zich tot in de vijftiende eeuw doorzet, en van hoog tot laag: getuige reeds
de boven besproken drukken, en ook een - in handschrift bewaarde - Latijnse vertaling
(ten behoeve of als vrucht van schoolgebruik?) van de verder enigmatische Johannes
Bukelare, en - volgende eervolle vermelding - het feit dat een wapene martin in
vlaemsche ende in walsche deeluitmaakte van de sublieme bibliotheek van de Gentse
magistraat-jurist meester Filips Wielant.30.
Na de Martijns is Spiegel historiael een goede tweede als het gaat om duur en
breedte van receptie. Wellicht dat het werk, en dan vermoedelijk vooral om materiële
redenen voortvloeieind uit zijn omvang, meer dan de alom gelezen Martijns bezit
gebleven is van een elite. Maar binnen die elite is Spiegel historiael dan ook overal.
Alleen al het zeldzaam grote aantal handschriften - voor Middelnederlandse én
Maerlantbegrippen - waarvan ons fragmenten resteren, spreekt in dit opzicht duidelijke
taal. Dat burgers de Spiegel historiael bezaten, bleek hierboven reeds; maar omstreeks
1400 geniet de tekst minstens zo intense belangstelling aan het Holands-Beierse hof,
met Maerlantkenner heraut Beieren voorop. En ook in kringen van de geestelijkheid
leest men de Spiegel historiael. In kloosterbibliotheken die voor het overige geheel
met Latijn gevuld zijn, is Spiegel historiael soms het enige Middelnederlandse bezit
en wordt het dikwijls uitgeleend (ook aan relaties in de lekenwereld); ook is het,
behalve dan de vier brevieren, het enige boek dat de pastoor van de St. Janskerk te
Brugge in 1460 blijkt te bezitten, en dat - als een soort ‘coffee table book’? - bewaard
wordt in diens zitkamer.31.
Dat onder Maerlants werken juist de Spiegel historiael zo'n klassieker is geworden,
valt niet moeilijk te begrijpen. Vanaf de dertiende tot en met de zestiende eeuw is
historische belangstelling een van de meest drijvende krachten in het
Middelnederlandse literaire leven geweest; getuige alleen al zulke diverse fenomenen
als de vloed aan historise-
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rende ridderromans, vervolgens Maerlants eigen werk, de vele Middelnederlandse
kroniekteksten en de nadruk waarmee de vroege drukkers juist historie en cronycke
tot de aandachtspunten in hun fonds maken. Voordat Maerlant met zijn Spiegel
historiael naar buiten trad, waren er misschien wel historiografische teksten in het
Middelnederlands tot stand gebracht, maar niets dat in omvang en reikwijdte ook
maar in de verste verte te vergelijken viel met Maerlants reusachtige wereldkroniek.
Maar het belang van Spiegel historiael was niet alleen dat het al het voorafgaande
op dit gebied overvleugelde; het werk zou ook zijn slagschaduw blijven werpen over
al het volgende. Of het nu Velthem was of Boendale, Hennen van Merchtenen of
heraut Beieren, of wie dan ook van al die anonieme Middelnederlandse historiografen,
hun werk zou toch ten hoogste op onderdelen de Spiegel historiael ‘moderniseren’
- en Maerlants tekst bleef daarmee het overkoepelende standaardwerk, de encyclopedie
bij uitstek voor wie in het Middelnederlands over de wereldgeschiedenis geïnformeerd
wilde worden.32.
Maar zelfs die Spiegel historiael werd ooit natuurlijk sleets. Getuigenis hiervoor
is, curieus genoeg, een druk van deze tekst die in 1515 in Antwerpen bij Claes de
Grave verscheen, en die zich met nadruk presenteert als een nieuwe versie, beter dan
de oude.33. In de proloog beveelt Den Spieghel Historiael zichzelf aan als bestemd
‘tot verweckinge van duechden, van goede manieren ende van wise leeringen voer
alle kersten menscen die scriftueren beminnen, ende sonderlinge tot informacie ende
leeringe van alle constelike ende Rethorizynlike [!] sinnekens’, en voegt toe dat ‘dese
historien van den Spiegel Historiael staen hier proselijc uten latine overgheset, die
te voren onverstandich ende te cort in rijme ghestelt waren’. Dat Maerlants naam
hierbij niet valt, verbaast langzamerhand niet meer; vermoedelijk wist deze
tekstbezorger niet beter. En ook dat men Maerlants tekst 230 jaar na dato
langzamerhand onverstandich, dat wil zeggen slecht te snappen, is gaan vinden, laat
zich denken.
Maar dat die tekst dan ook nog eens te cort zou zijn, is wel een beetje een gotspe.
Weliswaar blijkt bij tekstvergelijking dat de druk in sommige passages uitvoeriger
is dan Maerlants oude tekst, maar talrijker nog zijn de passages waar het omgekeerde
geldt - en dan nog te bedenken dat de druk ‘slechts’ de acht eerste boeken van het
Speculum historiale van Vincentius bestrijkt, en daarmee slechts de Eerste Partie,
i.c. een derde van Maerlants eigen Spiegel historiael! En ook die eerste partie moge
dan varen onder de vlag van nieuwe vertaling uit het Latijn, De Vries en Verwijs
hebben ondubbelzinnig vastgesteld dat het in feite een prozabewerking van Maerlants
tekst betreft, waarbij slechts incidenteel de Latijnse grondtekst op de achtergrond
geraad-
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pleegd is... Maar of we Claes de Grave nu ondankbaar jegens Maerlant vinden of
niet, is hier feitelijk niet relevant; kernpunt is dat we zien dat in 1515 voor de druk
de tekst van deze wereldkroniek moest worden omgewerkt - vermoedelijk in de eerste
plaats omdat men voor een dergelijke onderneming niet langer rijm accepteerde,
maar proza eiste.
Hiermee komen we op wat vermoedelijk hoofdoorzaak is van de smalle receptie van
Maerlants werken in de vijftiende eeuw. Natuurlijk mag worden aangenomen dat
zijn dichtwerk naar de inhoud langzamerhand zijn langste tijd had gehad - waarbij
niet in de laatste plaats het ridderlijk gehalte en de kruistochtstemming van veel van
die werken parten zullen hebben gespeeld. Maar minstens zo bezwaarlijk lijkt de
vorm te zijn geweest: lange werken, en dan ook nog eens op rijm. Zeker de combinatie
van beide moet bezwaarlijk zijn geweest: is het rijm in de laat-middeleeuwse
Middelnederlandse letterkunde nog wel levensvatbaar voor de korte didactiek, en is
men niet gekant tegen omvangrijke teksten als die in proza zijn, het feit dat Maerlants
werk (behalve de Martijns, kort en strofisch!) zowel lang als in verzen was, wierp
wel een erg hoge drempel op. We zien dan ook dat naarmate de receptie van zijn
werk verloopt, er steeds meer initiatieven komen om ofwel aan die lengte ofwel aan
dat rijm iets te verhelpen.
Met de tendens tot ‘prozaïsering’ van Maerlants rijmwerk maakten we hierboven
reeds kennis: Leeus prozabewerking van het slotgedeelte van de Historie van Troyen.
Als tweede, nog iets meer van Maerlant gedistantieerd getuigenis komt daar de
proza-Spiegel bij. Maar de tendens is zeker ouder dan de boekdrukkunst, noch enkel
met de stad verbonden: ook heraut Beieren vervatte immers de vele elementen die
hij overnam uit Maerlants Spiegel historiael, Historie van Troyen, Rijmbijbel,
Alexanders geesten en Der naturen bloeme tot een (heel bijzonder) compilatiewerk
in corten prosen.34. En welbeschouwd geeft al de veertiende eeuw signalen, en niet
de geringste, dat men inhoudelijk nog graag uit Maerlant put, maar naar de vorm het
proza prefereert: de ‘Bijbelvertaler van 1360’ legt voor een belangrijk deel Spiegel
historiael en Rijmbijbel ten grondslag aan zijn grote en nadien zeer invloedrijke
(deels ook door Geraert Leeu gedrukte!) proza-Bijbel.35. Is het feit dat bij diens
activiteiten ook een Brussels burgermecenaat betrokken is misschien toch een
aanwijzing dat de roep om prozateksten meer vanuit het zich emanciperende (en
zelf-lezende?) stadsburgerlijke literatuurmilieu geklonken heeft dan vanuit de
traditionele aristocratische kring van luisteraars? Een boude veronderstelling, die
vraagt om nader onderzoek.
Niet minder is zulk nader onderzoek gewenst voor de punten op de
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tweede hierboven genoemde krachtlijn in de Maerlant-receptie: de tendens naar
kortere teksten, tot uitdrukking komend in het ruime aantal excerpten, samenvattingen
en selecties waartoe zijn werk aanleiding heeft gegeven. Vaak pleegt men zulke
teksten af te doen als oninteressant afsnijsel van het echte werk; maar als
receptie-document, en ook als intrinsiek verschijnsel, zijn ze interessant genoeg. Er
laat zich een verband vermoeden met de tendens (ook deze mede met
‘verburgerlijking’ van het literaire leven samenhangend?) naar korte, sproke-achtige
teksten waaraan elders in deze bundel aandacht wordt besteed. In dit verband is het
bij voorbeeld opvallend dat het handschrift-Van Hulthem, naast talrijke ‘nieuwe’
teksten uit het sprokengenre, ook excerpten uit het werk van Maerlant bevat: de
Segher-gedeelten uit Historie van Troyen en een paar kapittels uit de Spiegel
historiael, die hier als zelfstandige teksten (met een eigen Hulthemnummer) in de
verzameling staan opgenomen.36. In zekere zin zijn ook de drie eerste boeken van
Boendales Brabantsche Yeesten, ofschoon met bijna 10.000 verzen toch allesbehalve
kort te noemen, ten opzichte van de 80.000 van de Spiegel historiael als een excerpt
te zien; en als De Pauw gelijk heeft met zijn identificatie van hierboven, is het omineus
dat in een Gentse burgerboekerij van 1388 reeds de Heimelijkheid der heimelijkheden
met zijn 2158 verzen (voor Maerlants doen een kleintje) een dic bouc gevonden
wordt.
Willen we tot een algemene slotsom komen over de verhouding tussen Maerlants
dichtwerk en de stad, dan is het niet eenvoudig om in de disparate, en vaak nogal
incidenteel aandoende, gegevens een grote lijn te zien. Toch lijkt de volgende
conclusie, in al haar eenvoud, niet ver bezijden de waarheid. In de dertiende eeuw
(dus tijdens Maerlants leven) zal het werk slechts tamelijk incidenteel bij de burgerij
beland zijn: want ofschoon geworteld in een wereld waarin ook de stad een prominente
factor was, had Maerlants literatuur de (noordelijke) aristocratie als eerste klankbord.
Ook in de vijftiende eeuw vindt Maerlants werk bij stad en burgerij slechts vrij gering
onthaal: het blijft beperkt tot de Martijns en Spiegel historiael, en ook die teksten
staan bepaald niet in het brandpunt van het literaire leven.
Het relatieve hoogtepunt van de stadsburgerlijke Maerlant-receptie valt in de
veertiende eeuw, en zo te zien juist in de periode en de kringen die tot de
vroegst-geprofileerde van de literaire burgeremancipatie behoren. Cruciaal moet
hierbij zijn geweest dat Maerlant door de voortrekkers van die beweging, auteurs als
Jan van Boendale en Jan de Weert, bewonderd werd; en gezien het belang van die
bewondering is het zinvol ons nog eenmaal af te vragen waar deze in de kern
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op neerkomt. Vader der Dietse dichtren algader en thooft van allen Dietscen poeten
is Maerlant voor Jan van Boendale, en ook bij Jan de Weert wordt hij vooral geroemd
omdat hij, tegen de verdrukking in, de bijbel in Dietsche ontsloot. Het lijkt of wij
deze bewoordingen moeten lezen met het accent op Diets, en of Maerlant door deze
auteurs vooral bewonderd wordt omdat hij voorging in de emancipatie van de Dietse
volkstaal tot medium voor serieuze (want met Latijnse bronnen verbonden?)
letterkunde.
En gelijk hadden ze. Dat Maerlant deze rol aanvankelijk vooral vervuld had onder
aansporing van een Hollands-Zeeuwse aristocratie die, zoals Gysseling heeft
vastgesteld,37. binnen de middeleeuwse adel van de Lage Landen als enige
daadwerkelijk het Middelnederlands (tegenover Frans en Latijn) voor ‘officieel
gebruik’ bevorderde, sloot allesbehalve uit dat zijn werk ook spoedig weerklank
vond bij een (zuidnederlandse) burgerij die voor haar lectuur al eveneens primair op
Middelnederlands was aangewezen. Maerlants relatie tot de burgerij moge met dit
alles veel minder direct zijn dan veelal is aangenomen, het neemt niet weg dat hij op
deze indirecte wijze wel degelijk heeft bijgedragen tot de literaire zelfverwerkelijking
van stad en burgerij, en te beschouwen is als dan wel niet de pionier, maar toch de
peetvader daarvan.

Eindnoten:
1. Zie bijv. Knuvelder 1979, 24-25 en Lodewick 1977, 37-40.
2. Een greep, beperkt tot enkele standaardwerken: Jonckbloet 1889, 7-17; Te Winkel 1922, 471-489;
Knuvelder 1970, 212.
3. Vgl. Knuttel 1938; Van Mierlo 1946; Peeters 1964; Gerritsen 1979; Van Herwaarden 1983;
Van Oostrom (ter perse a).
4. Zie voor een breed overzicht Ennen 1976. Voor de specifieke Vlaamse situatie
(vergelijkenderwijs vroeg in europees verband) zie Van Oostrom (zie noot 3).
5. Naast, uiteraard, de onvergelijkelijke Van den vos Reinaerde. Zie over de al even problematische
‘burgerlijkheid’ van deze tekst Van Oostrom 1983 en Pleij 1983.
6. Zie over deze en volgende aspecten van Maerlants biografie Van Oostrom (zie noot 3), met
uitvoerige literatuurverwijzingen.
7. Vandaar ook dat men heeft betwijfeld of Maerlant echt wel de auteur was: zie bijv. Leendertz
1869, m.n. 522. Sinds onderzoek door Maximilianus (o.a. 1947) pleegt men echter het herziene
oordeel van Van Mierlo (zie noot 3), 55 te volgen: ‘Te groote scepsis ware in dezen misplaatst’.
8. Vgl. ook de discussie met H. Pleij in Van Oostrom 1984.
9. Vgl. Hugenholtz 1959. Uiteraard valt ook op deze tweedeling wel weer het een en ander af te
dingen; toch lijkt het geringe ‘militarisme’ van de latere, echte burgerauteurs wel enigszins
voor het idee te pleiten (vgl. ook het concept van slimheid tegenover kracht). Het maakt overigens
Boendales passie voor kruistocht extra pikant; vgl. de bijdrage van Kinable in deze bundel.
10. Vs. 85-87. Zie echter ook (met dank aan Petra Berendrecht) vs. 25-29 van de Rijmbijbel, een
tekst die Maerlant vrijwel gelijktijdig met Naturen bloeme schreef.
11. De plaatsen zijn betrekkelijk gemakkelijk te vinden via de woordindex van de editie in Corpus
1981; zie bijv. vs. 1150, 1362, 1456, 2314, 3741, 4559, 6288, 9581, 12895, 12992, 13028,
13109, 13306, 14237, 14485, 14540. Volgens Nischik 1986, 356 heeft nut in Der naturen
bloeme ook een morele dimensie, betrekking hebbend op de (verborgen) lessen van de natuur.
Dat deze dimensie een rol speelt, lijkt zeker; minder ben ik ervan overtuigd, dat dit voor Maerlant
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hier ook onder (het) nut viel. (E.e.a. moge illustreren, dat betekenisonderzoek van nut in
Middelnederlandse teksten een desideratum is).
Dit geldt uiteraard niet voor de grote negentiende-eeuwers, die hun Maerlant heel goed kenden.
Des te opmerkelijker dat zij hem, sterk polariserend, als pure burgerdichter konden profileren;
vooral Jonckbloet ging hierin heel ver (Te Winkel is aanmerkelijk voorzichtiger). Speelde bij
eerstgenoemde ook de schoolstrijd van zijn eigen tijd een rol? Vgl. (kamerlid!) Jonckbloet 1866
en Boekholt e.a. 1987.
Vgl. Peters 1983; Schnell 1978, 54-61 en Klinkenberg 1979.
Men verwarre deze optiek niet met een andere kwestie, die Maerlant duidelijk veel hoger zit:
het machtsmisbruik van rijk (adel en gearriveerde burgerij) tegenover arm (boeren en
ambachtslieden), welke laatste wel zijn warme sympathie genieten, maar stellig niet zijn
eerst-beoogde lezers zijn. Zie hierover Te Winkel 1892, VI.
Vgl. vs. 467-473, en zie ook de beroemde Rupelmonde-passage in Alexanders geesten (V,
1233); vgl. ook inleiding en slot van Noterdaeme 1958.
Zie voor de navolgende voorbeelden Van der Knoop 1965; Van den Bergh 1873, nr. 237 en
249; Van Herwaarden 1986.
Vgl. Van Oostrom (ter perse b) en Carlvant 1978. Binnen het NLCM-programma verricht de
kunsthistorica Martine Meuwese dissertatie-onderzoek op dit gebied.
Vgl. de bijdrage van Brinkman in dit boek. Zie voor De Weerts Maerlant-ontleningen de uitgave
van de Disputacie door Kausler 1866, vs. 43-78, alsmede die van Maerlants Strofische gedichten
(ed. Verdam/Leendertz 1918), LXI noot 1 en CII.
Vgl. de (literatuur genoemd in de) handelingen van het VU-colloquium over de Rijmbijbel
(november 1989), m.n. de bijdragen van Van Moolenbroek en Van Oostrom (ter perse).
Zie voor Boendales Maerlant-referenties de edities van Brabantsche Yeesten (Willems 1839),
vs. 21-38; Der leken spieghel (De Vries 1844-1848), II, 35/7-18 en 37/87-94 en III, cap. 15;
Jans Teesteye (Snellaert 1869), vs. 812-815 en 3622-3623. Zie ook de ed. Verdam/Leendertz
(zie noot 17), CI, en Te Winkel (zie noot 14), 502-507.
Zie De Pauw 1897.
Aan Herman Brinkman dank ik op de valreep het bewijs dat De Pauw zelf de eerste was om
het schootsveld te verbreden: al in 1334 blijkt een Brugs testament de vive deel van den Speghel
Istoriale te vermelden! Zie het ‘Aanhangsel’ in De Pauw 1914, 425.
Ook bezat De Beere eenen bouc die men het Bestiaris, en de Ewangelien in vlaems - het is
denkbaar dat hierachter (delen van) Naturen bloeme (of het verloren werk van Willem Utenhove,
telg uit een Gents geslacht?) en/of Scolastica schuilgaan.
Zie Gerritsen 1987.
Zie Te Winkel (zie noot 14), 512, en meer recentelijk Verjaring 1973, nr. 233 en Breugelmans
1986. (Ook deze publikatie blijft tot in de titel spreken van een druk van Wapene Martijn, terwijl
de bewaarde tekst ondubbelzinnig uitwijst dat tenminste ook de Tweede Martijn (en vermoedelijk
ook de derde) werd gedrukt).
Zie over deze druk Verdam/Leendertz (zie noot 18), XVIII-XIX; Verjaring (zie noot 25), nr.
112, en Huet 1900. Vanwege de fragmentarische overlevering, valt niet uit te maken of de druk
Maerlant in proloog of colofon heeft vermeld.
Tenzij twee zeer verscholen sporen alsnog anders zouden uitwijzen: die van Hieronymus bloemen
(gedrukt excerpt uit Spiegel historiael?) en van de gedrukte Legende van Sinte Clara
(prozabewerking van Maerlants verloren hagiografie?). Zie voor het eerste Nijhoff-Kronenberg
nr. 01293bis; voor het tweede de editie Schoutens 1904.
Vgl. Te Winkel (zie noot 14), 514; Van Vaernewijck kent Maerlant (behalve van zijn graf) als
auteur van Der naturen bloeme (en ander subtile wercken); de bron voor deze weinig-doorsnee
kennis is vooralsnog onduidelijk. Op zijn beurt lijkt hij bron voor Sanderus, die Maerlant in
1624 behalve (als eerste!) scriba Dammensis ook orator noemt, en melding maakt van zijn
auteurschap van een natuurencyclopedie praeter alia ingeniossissima opuscula; vgl. De
scriptoribus Flandriae (Antverpiae, 1624, 80). (Een dun lijntje tussen rederijkerij en Maerlant
loopt nog vanaf de vijftiende-eeuwse Lof van Antwerpen: zie Prims 1937, 270).
Vgl. Van Oostrom (zie noot 3).
Zie Van den Auweele e.a. 1981. De auteurs identificeren de Vlaamse tekst als een zelfstandige
bron, en de Franse als een exemplaar van de hierboven genoemde druk van Brito; misschien is
het ook denkbaar dat het om (een handschrift van) een ‘parallel-editie’ ging, zoals de Latijnse
tekst van Bukelare ook met de Vlaamse overgeleverd is?
Zie respectievelijk Derolez 1966, nr. 2 en 7.3/7.5, en Viaene 1968.
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32. Wel lijkt het daarbij standaard dat het werk wordt genoemd, en waarschijnlijk zelfs gekend,
zonder de bijbehorende auteursnaam. Vgl. behalve de hier genoemde voorbeelden ook hoe Gilis
de Wevel in 1365 in zijn Leven van St. Amand verwijst naar de Spieghel; vgl. ook hoe de
Comburg-versie van de Brandaen een verwijzing naar die Spieghele toevoegt. Zie voor de
citaten de in noot 33 genoemde inleiding, xlix-l. Overigens had Maerlant er in zijn tekst ook
weinig aan gedaan om anonimisering te voorkomen; hierover t.z.t. elders nader.
33. Zie over deze druk (en een mogelijke herdruk hiervan door Jan van Ghelen in 1556) de inleiding
bij de editie van Maerlants Spiegel historiael door De Vries/Verwijs 1863, xxv en l-lii.
34. Vgl. Van Oostrom 1988, IV, alsmede de toekomstige dissertatie van mevr. J. Verbij-Schillings.
35. Zie De Bruin 1968-1969, 153-154; over de druk Gerritsen 1978.
36. Zie Van Anrooij/Van Buuren in dit boek, en verder Janssens 1987; wat Spiegel historiael betreft
bevat Hulthem als afzonderlijke teksten de kapittels I, VII, cap. 70 en III, II, cap. 25-26; vgl.
Vaderlandsch museum III (1859-1860), 160, nr. 175 en 152, nr. 90-91. Voor mogelijke andere
signalen van ‘Maerlant-excerpering’ zie de bij De Pauw (zie noot 21) genoemde cleennen
Spieghel (p. 162) en Pietagoras bloeme (p. 169), alsook de in noot 27 genoemde Hieronymus
bloemen.
37. Gysseling 1971.
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Geïntendeerde publieksgroepen in Boendales Lekenspiegel en Jans
Teesteye
Dirk Kinable
Jan van Boendale in het perspectief van hof en stad
‘Met het verval van den ridderstand zonk ook de epische poëzij te niet;
met het opkomen der steden verrees ook eene dichtschool, berekend om
aan de behoeften der stedelingen te voldoen. Op het laatst der vorige eeuw
was Maerlant als kampvechter opgetreden tegen de ijdele verdichtselen
der ridderlijke phantasie.... Van toen af voegde zich de letterkunde naar
de eischen en belangen van den derden stand; het flikkerende spel der
dichterlijke verbeelding maakte plaats voor degelijke en nuttige leering,
de epische school werd verdrongen door de didactische. Van deze nieuwe
rigting, die gedurende de geheele 14de eeuw hare heerschappij handhaafde,
is, naar mijn oordeel, de Lekenspieghel de hoogste uitdrukking.’
Met deze bewoordingen schetste Matthias de Vries in de inleiding van zijn
Lekenspiegel-editie (De Vries 1844: VII-VIII) ondubbelzinnig het stedelijk-burgerlijk
profiel dat hij meende te onderkennen in een der belangrijkste Middelnederlandse
encyclopedische teksten, geschreven tussen 1325 en 1330 door de Antwerpse
schepenklerk Jan van Boendale. Vormt deze uitgave zelfs na ca. 150 jaar nog steeds
een bruikbare editie, dan zal het duidelijk zijn dat voornoemde visie thans op tal van
punten is achterhaald. Zo is literair-sociologisch de vrijwel rechtlijnige projectie van
genres op standen, bovendien binnen een cyclische geschiedenisvisie, onhoudbaar
gebleken, terwijl daarnaast ook de impliciete gelijkstelling van het begrip ‘burgerlijk’
met categorieën als ‘realistisch, rationeel, nuttig, antifeodaal’ weinig genuanceerd
dient genoemd (Peters 1983: 35). Verder valt heel wat af te dingen op het beeld van
de stad als ‘Fremdkörper’ in de feodale samenleving (Van Uytven 1976: 100; Peters
1983: 20).
Mede onder invloed van het inspirerende mecenaatsonderzoek van J. Bumke zijn
in het recentere Boendale-onderzoek hypotheses en visies naar voren gebracht die
een heel ander milieu als primair geïntendeerde publiekskring aanwijzen. Een
stimulans leverde F.P. van Oostrom in zijn tot reflectie aansporend artikel Maecenaat
en Middelnederlandse Letterkunde (Van Oostrom 1981), waarin het belang van
ontstaansmilieus als een van de ordeningsprincipes voor de Middel-
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nederlandse letterkunde werd bepleit; de Lsp. en de eveneens door Boendale
geschreven didactische dialoog Jans Teesteye werden hier primair verbonden met
het Brabantse hertogelijke hof, dit op grond van de opdrachten van beide werken
aan Rogier van Leefdale, een der voornaamste hertogelijke raadslieden en diens
gemalin, Agnes van Cleef, terwijl voor de Lsp. in de handschriften I en H in een
epiloog een opdracht voorkomt aan hertog Jan III; deze wordt daarbij aanbevolen
om zich in ledige momenten, en later ook zijn kinderen wanneer zij de geschikte
leeftijd hebben, uit dit werk te laten voorlezen. Ook in U. Peters' Literatur in der
Stadt behoren deze opdrachten tot de gegevens die ondubbelzinnige plaatsing van
Boendales werken bij door, en primair voor stedelingen geschreven teksten in de
weg staan (Peters 1983: 259). Recenter nog meende ook A. Hage op grond van onder
meer deze opdrachten en het aanzien der vermelde personen dat Boendales status en
werkomstandigheden overeenkwamen met deze van een ‘hoofs’ auteur en dat zijn
werken ‘niet bestemd waren voor een publiek met een specifieke interesse voor de
stad of de stedelijke politiek als zodanig’ (Hage 1989: 151). Daarentegen echter
noemde H. Pleij de Lsp. onlangs bij wijze van onderzoeksperspectief ‘een progressief
instructiewerk, primair gericht op zich emanciperende burgerkringen in de Brabantse
steden in de eerste helft der veertiende eeuw’ (Pleij 1990: 18). Vooral om inhoudelijke
redenen zou de tekst eerder aansluiten bij een stadsburgerlijk milieu. De opdracht
aan Leefdale wordt daarbij in verband gebracht met diens positie als burggraaf van
Brussel:
‘We kennen Jan van Boendale ... als de ijverige schepenklerk van
Antwerpen, die middenin de praktijk stond van het stedelijk bedrijf, vooral
in de interlocale contacten binnen het hertogdom. En in zulke dimensies
duikt dan ook Rogier van Leefdale op, die allesbehalve teruggetrokken
leefde in adellijke kring maar juist actief als burggraaf van Brussel de
contacten tussen de stedelingen en het hertogelijke bestuur in het belang
van Brabant probeerde te waarborgen en te bevorderen. Dat maakte hem
uitermate geschikt om verbonden te worden met Boendale's instructie, en
wel in menig opzicht: de informatie en adviezen kregen “koninklijke”
goedkeuring, hetgeen zowel naar de bedoelde burgers werkte (hof en adel
blijven nog langdurig een voornaam richtpunt) als naar de burggraaf zelf,
die zich nu kon laten afficheren als weldoener van de burgerij.’
Stapstenen voor het oplossen van dit complexe vraagstuk inzake publieksgroepen
kunnen ons inziens via verschillende benaderingswijzen
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worden verkregen. Een eerste invalshoek beproefden wij reeds vroeger (Kinable
1989). Daarbij werden voornoemde opdrachten centraal gesteld en op hun
receptiewaarde getoetst, waarbij aanknopingspunten in de tekst aanvullende informatie
verschaften. Van belang bleek de vermelding in de Teest.-proloog dat Leefdale, niet
onverdeeld gelukkig met wat Boendale hem bij een vroegere gelegenheid voorlegde,
de auteur zou hebben ‘berispt’ (v. 90-101), zodat deze de Teest. thans met zekere
schroom aanbood aan Leefdale. Het gegeven dat de receptie door Leefdale bij een
vroeger werk blijkbaar plaatsvond, de implicaties daarvan voor een aantal
onderscheidbare mecenaatssituaties, de vaststelling dat de Lsp. in de hss. I en H een
didactische functie krijgt toebedacht voor de hertog én diens kinderen,1. en verder
een aantal thematische raakpunten in de tekst, leidden tot het inzicht dat het
hertogelijke milieu deel moet hebben uitgemaakt van het door Boendale geïntendeerde
publiek en in het geval van Leefdale ook van het feitelijke. De mogelijkheid dat
Leefdale betreffende werken in een ruimere optiek patroneerde, bij voorbeeld vanuit
de traditionele taakstelling van de adel of als smeermiddel in de relaties met andere
maatschappelijke groepen, hoefde ons inziens niet te worden uitgesloten. Het publiek
waarvoor Boendale zijn Lsp. schreef, bleek duidelijk ruimer dan het hertogelijk
milieu. Daarentegen echter bevestigden onze gegevens ook geen tegenstelling tussen
een opdrachtgever/mecenas en een geïntendeerd publiek. Eerder lijkt men te moeten
uitgaan van een maatschappelijk breed publiek, zowel wat de geïntendeerde als de
feitelijke doelgroepen betreft. In dit verband werd gewezen op de proloog van de
Lsp., waar Boendales omschrijving van het beoogde publiek zeer ruim blijkt en niet
gericht op een bepaalde stand:
Want om ghemenen oorbaer zoe
Leidic dit wercskijn eerst toe,
Ende dat ic ghaerne zaghe dat
Yet van mi bleve, dies te bat
Dat leke volc hadde na mine doot.
Clerke en hebbens ghenen noot
Dat sijt lesen groot of smal,
Want si connent buten al.
Ende want dat leke is die zake,
Daer omme ic dit boecskijn make,
So sal dit boecskijn sijn wel
Ghenaemt: den Leken Spieghel
(v. 13-24)
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Eveneens bleek dat de Teest. ook in niet-adellijke kringen heeft gecirculeerd; meer
bepaald bevatte het uitgebreide boekenbezit in de nalatenschap van de Gentse poorter
Jan Wasselins in 1388 ‘een bouc eet Jhans testeye’ (De Pauw 1879: 168).
Om de inzichten van het voorgaande onderzoek inzake de samenstelling van
Boendales geïntendeerde publiek verder uit te diepen, wordt de onderzoekscamera
thans naar een andere, complementaire invalshoek verplaatst. Ging de aandacht in
voornoemde bijdrage hoofdzakelijk uit naar de prologen van beide teksten, dan zullen
in deze bijdrage aanspreekvormen en thematische aanknopingspunten, die destijds
binnen het betreffende bestek slechts beperkt behandeld konden worden, centraal in
beeld komen. Daarbij blijkt vooral de Lsp. door zijn omvang en opzet een belangrijke
vindplaats te vormen. De in lengte eerder beperkte Teest., waar de aansprekingen
van sociale groepen bovendien veelal ingebed blijven binnen een fictief dialoogkader,
blijkt via deze benaderingswijze minder toegankelijk. Nagegaan zal dan ook moeten
worden in hoeverre de resultaten voor de Lsp. extrapoleerbaar zijn naar de Teest.
Waar bezitsaanduidingen van deze teksten beschikbaar zijn, zullen deze worden
getoetst aan de gegevens betreffende geïntendeerde publieksgroepen.

Geïntendeerde publieksgroepen in de Lekenspiegel
Wil men aanspreekvormen analyseren als gegevensbron voor beoogde receptiemilieus,
dan dient men erop bedacht te zijn dat retorische inkleuring van zowel directe
aansprekingen in de tweede persoon als indirecte in de derde persoon het beeld kan
vertekenen. In voorkomend geval fungeren aansprekingen duidelijk niet als een direct
appèl aan een geïntendeerde publieksgroep, maar wil de betreffende passage het
eigenlijke publiek slechts informeren over de aangesproken doch niet aanwezig
geachte groep. Houvast op deze materie van feitelijk en slechts schijnbaar
geïntendeerde doelgroepen kan ons inziens worden verkregen via de volgende twee
observatiepunten. In eerste instantie moet men alert zijn op die aanspreekvormen die
zodanig zijn geformuleerd dat zij niet voor retorische interpretatie vatbaar zijn.
Uiteraard is daarmee niet gezegd dat achter aanspreekvormen die voornoemde
zekerheid niet bieden geen reëel geïntendeerde publieksgroepen kunnen schuilen.
Alleen zijn deze dan voor de onderzoeker moeilijker vast te stellen. Complementair
dient men daarom ook inzicht te verwerven in het stramien volgens hetwelk de auteur
aanspreekvormen hanteert om interessante gevallen daarvan toch als aanwijzingen
voor effectief geïn-
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tendeerde doelgroepen te kunnen herkennen.
Voor het verkrijgen van een hechte uitgangsbasis willen we dan ook in de eerste
plaats de niet-retorische aanspreekvormen analyseren. Nadat via deze invalshoek
naar effectief geïntendeerde publieksgroepen is gepeild, zal de aandacht uitgaan naar
aansprekingen die op zich formeel-technisch wel retorisch kunnen worden opgevat
maar bij de voornoemde niet-retorische aansluiten en vervolgens naar thematiek die
voor de betreffende groepen relevant mag worden geacht.
Schaars zijn in de Lsp. niet-retorische indirecte aansprekingen waarbij doelgroepen
voldoende nauwkeurig zijn gespecificeerd; daarnaast zijn ze echter ook bijzonder
informatief. Via de twee relevante passages die ons onderzoek opleverde, blijken
namelijk zowel maatschappelijke categorieën als leeftijdsgroepen in het geïntendeerde
publiek achterhaalbaar:
Coninc Kaerle, als ic las,
Die here van kerstenheit was,
Dede sinen dochtren leren
Naeyen ende daer toe hanteren
Wollenwerc ...
Hier aen so souden leren
Beide poorters ende ander heren,
Hoe si wive ende dochtren zouden
In goeder onleden altoos houden
(III, 25, 39-50)
Die goede kindre willen wesen,
Ic raden datsi over lesen
Dit capiteel ende daer na werken
(III, 10, 271-273)

Met name uit de eerste passage mag worden afgeleid dat een al te enge verbinding
van de Lsp. met het Brabantse hof op grond van de voornoemde opdrachten geen
adequaat beeld biedt van het publiek zoals dat Boendale voor ogen heeft gestaan.
Op zijn beurt maakt vervolgens het tweede fragment duidelijk dat de auteur zijn tekst
ook een didactische rol zag vervullen voor een jeugdig publiek.
Frequenter maar ook complexer dan de voornoemde indirecte aansprekingen zijn
vervolgens de directe aanspreekvormen gericht tot effectief geïntendeerd publiek.
Tot de meest talrijke, tevens echter minst specifieke directe aansprekingen behoort
een eerste type van ‘ghi’-vormen (in een der naamval-
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len), dat niet van een nadere groepsaanduiding is voorzien;2. deze zijn tot het publiek
in zijn algemeenheid gericht en logischerwijze dus tot aanwezig geachte lezers of
toehoorders. We beperken ons tot de volgende twee voorbeelden:
Des ghelike ende van desen
Soudemen u vele meer lesen,
Maer ic wilt nu legghen neder,
Ende ter zielen keren weder.
(I, 17, 83-86)
Dat ic u die paeuse maecte cont
Van Cristum tote Kaerls stont,
Dat hebbic daer om ghedaen
Dat ghi te bet sult verstaen,
Hoe kerstenrijc eerst began
(II, 50, 1-5)

Uitgaande van de proloog waarin Boendale verklaart voor leken te schrijven, mogen
we aannemen dat met dergelijke globale aanspreekvormen de leden van deze groep
worden bedoeld. Bevestiging hiervan bieden enkele passages met een nevenvorm
van dit eerste type, waarbij het ‘ghi’-pronomen nader is bepaald door een
groepsaanduiding die het publiek overeenkomstig de proloog als ‘leken’ omschrijft:
Mar ic wille u, leeken lieden,
Den Pater Noster eerst bedieden
(II, 41, 7-8)
Vander kerken bediede,
Dat die leeke liede
Gherne hoeren moghen,
Salic u cort nu betoghen.
(II, 51, 1-4)

Nieuwe gegevens voor ons inzicht in de wijze waarop tweede
persoonsaanspreekvormen worden gehanteerd in de Lsp. leveren de eerste vier
hoofdstukken van het derde boek, waarin Boendale zich vaak tot zijn publiek richt
om religieuze en ethische normen evenals sociale omgangsvormen voor te houden.
Hier treffen we een tweede type ‘ghi’-aanspreking aan. Formeel bestaat dit net als
het eerste uit een pronomen zonder nadere groepsaanduiding. Gezien de thematische
inhoud van de
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aangeboden richtlijn blijkt dit tweede type echter in eerste instantie gericht tot een
bepaalde groep. De referentiewaarde van ‘ghi’ blijkt met andere woorden in de loop
van de tekst te fluctueren. Evenals het eerste is dit tweede type ghi-aanspreking
informatief met betrekking tot effectief geïntendeerde publieksgroepen. Dit wordt
enerzijds aannemelijk gemaakt doordat Boendale beide gelijkvormige types binnen
hetzelfde hoofdstuk in combinatie met elkaar gebruikt; anderzijds gaat een auteur
die blijkens de thematiek een specifieke doelgroep op het oog heeft en de aanspreking
toch zonder nadere groepsaanduiding formuleert er voor de overdracht van zijn
boodschap vanuit dat deze groep zich herkent in en aangesproken voelt door de
betreffende thematiek, hetgeen tevens inhoudt dat hij de betrokkenen tot het aanwezig
geachte publiek rekent. Bovendien vertonen de ghi-aansprekingen in de reeksen
religieuze, ethische en sociale normen in de eerste hoofdstukken van het derde boek
een dermate hoge, opeenvolgende frequentie dat men ze bezwaarlijk kan beschouwen
als gericht tot niet aanwezig geacht publiek. Het navolgende voorbeeld illustreert
hoe een directe aanspreking van het eerste type in het verdere verloop van de tekst
wordt gevolgd door het tweede, specifiekere type dat zich in eerste instantie tot een
bepaalde groep richt:
Hier voren hebdi ghehoort
Van wijsheden menich woort;
Nu willic u van hovescheden
Segghen ende van sconen zeden,
...
Wilt vader ende moeder eren:
So moghedi gaen ende keren (v. 114)
Langhe op dit aertrike,
Ende dan hebben hemelrike.
Ghi die jonc sijt van daghen,
Sult den ouden verdraghen,
Eren, wiken ende maken stede:
Dat sal van rechte sijn u zede;
Want wilen so was hi
Sterc ende lustich alse ghi:
Dat so heeft hem doude benomen,
Daer toe dat u mochte comen.
Allen lieden sonder u scade
Suldi vordren, vrooch ende spade, (v. 126)
Ende met uwer wijsheit bi staen
(III, 4, v. 1-4 en 113-127)
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De ghi-vorm met enclisis in v. 114 is gezien de aanmaning tot respect jegens de
ouders blijkbaar gericht tot een jeugdige leeftijdsgroep. In de daaropvolgende passage
met als explicitatie van de doelgroep ‘ghi die jonc sijt van daghen’ (v. 117) wordt
deze lijn voortgezet; met het opnieuw niet nader gespecificeerde ‘ghi’ van v. 126
moeten vervolgens zij zich aangesproken voelen die de jaren der wijsheid reeds
hebben bereikt, welke perspectiefwisseling wordt bevestigd doordat Boendale elders
in de tekst bij herhaling te kennen geeft dat jeugd en wijsheid niet samengaan (III,
2, 8-24 en III, 10, 231 e.v.).
Een gelijkaardig verschijnsel doet zich voor in de volgende passage, waarbij uit
de eerste richtlijn in v. 1207-1212 nogmaals blijkt dat het aandeel van een jeugdig
publiek binnen het bredere geïntendeerde publiek van leken niet moet worden
onderschat.3. In v. 1213 verschuift de aandacht via een directe aanspreekvorm naar
de groep der gehuwde mannen, terwijl enige tientallen verzen verder het kapittel
wordt afgesloten door een directe aanspreking van het eerste type:
Alse vader ende moeder tonrechte
Op u schelden ofte te rechte,
So wacht dat ghi u niet en stoort,
Noch en antwoort niet een hert woort;
Maer vervolchse mit zoeticheden
Tote dattie gramscap is leden.
Hebdi een scone wijf ghetruwet, (v. 1213)
So radic u dat ghi scuwet
Gheselscap van ghesellen
Die vrouwen ere gherne quellen;
...
Hier einden dese blomen,
Die algader sijn ghenomen
Uut vier duechden cardinale
...
Hebbic yet misseit daer inne,
Dats ghebrec van minen zinne:
Ontsculdicht mi, so doedi wel,
Hier of: dichten en is gheen spel.
(III, 3, 1207-1216 en 1237-1246)

Verder houdt Boendale in Lsp. II, 7 zijn lofprijzing over Maria voor aan meisjes en
jonge vrouwen met een indirecte aanspreking als ‘Dies zo zouden maechden pleghen’
(v. 47) en een directe als ‘Lieve kinder, nu moghedi sien/ ... grote doghet/ In aldus
jonghen joghet’ (102-104).
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Moge met de voorgaande voorbeelden zijn geïllustreerd hoe een jeugdig publiek
deel uitmaakt van de door Boendale geïntendeerde doelgroepen, ook hun ouders
adviseert hij in dit derde boek met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen.
Van belang is met name een tekstdeel in kap. 10 Hoemen kindre houden sal ende
wies jonghe liede pleghen selen, met pedagogische raadgevingen voor verschillende
maatschappelijke niveaus die in dalende lijn aan bod komen. De passage betreffende
de topklasse der ‘heren’ die Boendale eerst vermeldt, zal verder in ons betoog nog
worden besproken. Thans gaat onze aandacht uit naar de niet-retorische
ghi-aansprekingen van het tweede type vanaf v. 63, die toelaten een aantal sociale
geledingen binnen het geïntendeerde publiek te achterhalen:
Men sal oec kindre der heren,
Die ter werelt willen keren,
Vroech doen leeren riden,
Op ende af gaen telker siden;
Want an riden leeght hen vele:
Tornoye, tafelronde, spele,
In orloghen jaghen ende vlien,
Moet men meest met ridene plien.
...
Men sal hen oec mede leren
Wandelen ende wapene hanteren
Ende varen talselken spelen
Daer goede liede versamen selen,
Datsi horen moghen ende sien
Wies die goede liede daer plien.
En sidi oec daer af comen niet, (v. 63)
Soe siet dat ghi u kint tiet
Ter scolen om clergie leren;
...
Oft leert hen coemanscap hanteren
...
En hebdi oec des gheene macht,
Soe doet hen leren een ambacht
(III, 10, 47-74)

De maatschappelijke geledingen die Boendale onder de topklasse der heren
onderscheidt, dienen historisch-maatschappelijk en gezien de opleidingen die
Boendale voor hun kinderen adviseert, gesitueerd in de groep die men, naast adel en
geestelijkheid, als de ‘derde stand’ pleegt
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aan te duiden. Wat het beoogde publiek van de Lsp. betreft, is deze groep naar de
sociaal lagere categorieën toe zeker begrensd. Daar het aanschaffen van dergelijk
omvangrijk werk ook in eenvoudige uitvoering aanzienlijke kosten moet hebben
meegebracht, dient men er redelijkerwijze van uit te gaan dat Boendale met de laagste
groep die hij onderscheidt bij voorbeeld geen onvermogende ambachtslieden maar
een over middelen beschikkende middenklasse4. op het oog heeft gehad. Belangrijk
voor ons inzicht in geïntendeerde receptiemilieus is vervolgens dat de pedagogische
adviezen om kinderen een meer intellectuele vorming te laten genieten of een
opleiding tot koopman dan wel in een ambacht, aanleiding geven tot beroepen en
functies die weliswaar niet uitsluitend maar wel in belangrijke mate te verbinden
zijn met een stedelijk milieu; anderzijds is het opvallend dat adviezen met betrekking
tot bezigheden in de landbouw geheel ontbreken. Ook dit laatste vormt een aanwijzing
dat Boendale hier met de niet-retorische ghi-aansprekingen vooral een stedelijk
publiek op het oog had.
Met deze passage en de voormelde verzen ‘Hier aen so souden leren/ Beide poorters
ende ander heren’ beschikken we over een basis die voldoende draagkracht heeft om
verschillende andere tekstgedeelten te herkennen als ‘Identifikationsangebot’ voor
dit geïntendeerde stedelijke publiek. Betreffend identificatieaanbod - de term is
ontleend aan U. Peters' Literatur in der Stadt - is ons inziens in de Lsp. inderdaad
sterker aanwezig dan laatstgenoemde studie laat uitschijnen. Peters' onderzoek peilt
in eerste instantie naar het bestaan van het fenomeen ‘stadsliteratuur’ in de beperkte
zin van door, en primair voor stedelingen geschreven teksten. Evenwel moet men
toch vaststellen dat het aan Boendale gewijde deel, na een interessante aanzet met
inzonderheid aandacht voor Boendales stedelijke achtergrond en zijn passages
betreffende stadsbestuur, uiteindelijk eerder eenzijdig gefixeerd wordt op het begrip
‘ghemeen oorbaer’; dit evenwel blijkt voor onderzoek naar literaire milieus even
complex als vaak moeilijk te hanteren. Vanuit genoemde vraagstelling naar het
bestaan van stadsliteratuur in enge zin blijft het belang van een stedelijk publiek als
geïntendeerde doelgroep van de Lsp. al bij al onderbelicht. Ons inziens kan,
vertrekkend vanuit de twee voormelde niet-retorische aansprekingen van stedelijk
publiek, dieper worden geboord. Daarvoor willen we enerzijds de focus scherpstellen
op enige aansluitende directe en indirecte aansprekingen die in tegenstelling tot de
voorgaande op zich wel retorisch opgevat kunnen worden; anderzijds zal worden
belicht hoe de Lsp. ook nog op thematische gronden met een stedelijk milieu te
verbinden blijkt.
Met betrekking tot de eerste groep van gegevens stellen we vast dat

Herman Pleij, Op belofte van profijt

79
Boendale zich tot bewindslieden van steden richt, onder meer op directe wijze en in
een vorm die in de Lsp. als een derde type ghi-aanspreking is aan te merken. Formeel
onderscheiden zich dergelijke aanspreekvormen van de twee voorgaande door
toevoeging van een nadere groepsaanduiding aan het tweede persoons-pronomen:
Nu hoort, ghi heren vanden staden,5.
Hoe dese liede wilen daden:
Sine wouden ghene dinc ghestaden,
Die ghemenen oorbaer ware jeghen.
Aldus zo zoudi pleghen,
So soude uwen staet meeren (I, 44, 78-83)

In tegenstelling tot de twee voorgaande types van ghi-aansprekingen is de waarde
van deze derde groep als aanwijzing voor een beoogd receptiemilieu op zich beperkt,
althans zonder bijkomende gegevens. Men dient immers bedacht te zijn op de
mogelijkheid dat de auteur zijn feitelijk geïntendeerd publiek slechts wil informeren
met betrekking tot wat hij voor de aangesproken doch niet aanwezig geachte groep
van toepassing acht. Dit geldt des te meer wanneer dit type, zoals in de geciteerde
passage, geïsoleerd voorkomt in een tekstgedeelte en de onderzoeker daardoor geen
steun kan zoeken bij eventuele onmiddellijk omringende niet-retorische
ghi-aansprekingen. Op grond van de aansluiting bij de voormelde niet-retorische
aansprekingen van stedelijk publiek menen we echter te mogen stellen dat de directe
aanspreking van stedelijke bestuurselite hier wel als identificatieaanbod voor de
betreffende groep geldt. Voorafgegaan door een directe ghi-aanspreking van het
eerste type (I, 44, 47-50) blijkt de betreffende aanspreekvorm tevens te passen in het
voormelde patroon van fluctuerende ghi-aansprekingen. Tot deze stedelijke toplaag
richt Boendale zich ook op indirecte wijze, zoals in de versregels: ‘Die wiselike ende
mit eren/ Ene stat wille regeren,/ Sullen houden pointen twee’ (I, 34, 81-83). Dit
gebeurt nogmaals in III, 4, 343-356. Het belang dat Boendale hechtte aan het adviseren
van deze stedelijke elite inzake haar algemene taken en verantwoordelijkheden mag
dan ook wezenlijk worden genoemd. Alleszins voor wat betreft de secundaire of
latere receptie kan worden gesteld dat Boendales Lsp. heeft gecirculeerd in dit milieu.
Lijkt dit, gezien Boendales stedelijke achtergrond, de nadruk waarmee hij zich tot
stedelijke bestuurselite richt en de aanschafkosten voor dit omvangrijke werk, ook
waarschijnlijk voor de primaire receptie, dan beschikken we voor de secundaire over
reële gegevens. In dit verband moet worden gewezen op een bezitsgegeven
voorkomend op f142v in het Brusselse
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handschrift H: ‘Desen boech hort tuwe heinrich estor die en vint die gheven weder
om onsen here’. Paleografisch dient deze aantekening gedateerd in de vijftiende eeuw
(Deschamps 1970: 118). Uit verder onderzoek is ons thans gebleken dat voornoemde
bezitter behoorde tot een van de belangrijke schepengeslachten van Brussel, hetgeen
zich tevens laat verbinden met Deschamps' Brabantse localisering van het handschrift.
Uit genealogisch onderzoek dat reeds werd verricht in verband met het geslacht Estor
blijkt dat er in de vijftiende eeuw drie telgen voorkwamen met voornaam Hendrik,
waarvan de eerste twee schepenfuncties hebben vervuld en de tweede en de derde,
vader en zoon, ook als heer van Bijgaarden zijn vermeld (Brabantica 1957: 90-91).
Opvallend is ook dat deze door Deschamps ca. 1350 gedateerde codex onder de titel
Hoemen ene stat regeren sal een bijkomend hoofdstuk bevat dat niet is opgenomen
in het kapitteloverzicht van het handschrift en evenmin in de andere Lsp.-handschriften
voorkomt. Vormt deze toevoeging een aanwijzing dat betreffend handschrift reeds
bij de vervaardiging is afgestemd op de specifieke interesses van dit schepengeslacht
dat reeds in de veertiende eeuw schepenen voor Brussel leverde, en dus al veel vroeger
in het bezit van de Estors is geweest dan voornoemde vijftiende-eeuwse aanduiding
laat uitschijnen?
Een laatste voorbeeld met een indirecte aanspreekvorm moge de aanzienlijk
stedelijke oriëntatie van de Lsp. nog illustreren. Evenmin als de voorgaande
aansprekingen tot stedelijke bewindslieden biedt de betreffende passage de
formeel-technische zekerheid van niet-retorische formulering maar zij past met de
voornoemde wel binnen de vroegere vaststelling dat (het bemiddelde deel van) de
derde stand tot het effectief geïntendeerde publiek van de Lsp. behoort. In dit geval
wordt een stuk arbeidsethiek voorgehouden aan werkgevers of ondernemers met
dagloners in dienst. Deze sociale bovenlaag zal in de regel in het niet-adellijke deel
van de samenleving gesitueerd moeten worden en dit vooral in een stedelijk milieu:
Die rike man en sal ooc niet
Tote des anders daghes, wats ghesciet,
Des arbeiders loon houden,
Opdat hine eyscht onvergouden;
Want sijn vleisch ende sijn bloet heeft
Besuert datmen hem daer gheeft,
Ende diet hem daer onthout dan,
Behout an hem tbloet vanden man,
Dat wrake roept voor onsen here,
En si datment weder kere. (III, 1, 61-70)
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Bij de peiling naar stedelijk identificatieaanbod is de aandacht hierboven uitgegaan
naar aanspreekvormen die op zich formeel-technisch wel retorisch opgevat kunnen
worden maar die, op grond van hun aansluiting bij een basis van niet-retorische
aansprekingen, wel als aanwijzingen van effectief geïntendeerd stedelijk publiek
beschouwd mogen worden. Daarnaast echter kan vanuit voornoemde basis ook op
thematisch vlak naar aanknopingspunten worden gezocht. Wezen we hierboven reeds
op richtlijnen voor een elitaire stedelijke groep over de vrijwaring van stedelijk en
algemeen belang, dan wordt ook poorters in het algemeen voorgehouden welke
houding zij in dit verband moeten aannemen:
Al noch so waers noot
Inden lande hier, twaren,
Dat poorteren eendrachtich waren
Inden lande (Hs. I: steden) daer si sijn,
Of het sal nemen quaden fijn,
Alst in vele landen heeft ghedaen:
God laet ons ten besten vergaen!
(I, 40, 50-56)

Opvallend is verder ook de aandacht die Boendale aan de dag legt voor zedelijke
bespiegelingen ten behoeve van stedelijk publiek. Zo meldt hij waarschuwend dat
Titus Livius' visie over het morele verval in Rome ook geldt voor de steden in zijn
eigen tijd:
Titus Livius seit dat,
Doe Romen arm was die stat,
Datsi vol was van wijsheden,
Van duechden ende van goeden zeden,
So datsi was zonder ghelike;
Mar doe si was rike,
Maecte daer die rijcheit
Ghiericheit ende vrecheit,
Luxurie ende overspel,
Hovaerde ooc also wel,
Perlement ende discoort,
Daer alle doghet bi blijft ghescoort:
Alse dese noch sijn ghewone
In allen steden te doene.
(I, 43, 41-54)
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Morele aspecten van onder meer het stedelijk leven stelt Boendale ook aan de orde
in een strijdgesprek waarin een poorter en een ridderzoon de zedelijke superioriteit
van het leven in de stad dan wel op het platteland bepleiten (III, 26). Interessant is
bovendien dat uit een passage aldaar blijkt hoe Boendale ook een stedelijk milieu
voor ogen stond in een tekstgedeelte uit het voorafgaande kapittel III, 25. Meer
bepaald worden daar in een uiteenzetting over ledigheid en onledigheid een aantal
zonden besproken die in precies dezelfde volgorde blijken voor te komen in het
navolgend kapittel met genoemd twistgesprek, daar echter met expliciete vermelding
van het stedelijk milieu waarvoor zij typerend zouden zijn. We plaatsen beide passages
ter vergelijking naast elkaar:
Ander liede, dats waerhede,
Verliesen den tijt ooc mede:

Na wasdom ende na ghewin,

Die arbeiden, riden ende lopen

Daer toe staet der poorters sin.

Om persem ende voor copen

Voorcoop, perseme ende scalke neringhe

Ende om andren te bedrieghene

Ende vele ongheloofder dinghe

Met haren subtilen lieghene,

Hantieren poorters ghaerne.

Ofte die haren tijt gaeme

Dobbelspel, overspel ende tavaerne,

Versliten in tavaerne

Hovaerde ende ghiericheit mede,

Ofte ooc mit dobbelspele,

Dits gherne der poorters zede.

Daer archs of coomt vele,

Om ghewin gapen talre stont,

Ofte die setten al haren moet

Ghelijc als een hongherich hont

Om te vergadren dit verganclijc goet,

(III, 26, 85-94)

Ende des ewichs goets daer bi
Vergheten ... (III, 25, 101-114)
Een andere vorm van stedelijk identificatieaanbod op thematisch vlak bestaat uit
tekstgedeelten waarin beroepscategorieën aan bod komen die in belangrijke mate te
verbinden zijn met een stedelijk milieu. Zo komt de koopmansstand uitvoerig ter
sprake in een aan de Sidrac ontleende passage waarin Boendale uitweidt over het
maatschappelijk belang van de koopman die tekorten aan noodzakelijke goederen
opvult door deze van elders aan te voeren, vaak met gevaar voor zichzelf (Lsp., III,
18, v. 29-44). In de vroege veertiende eeuw geldt de koopman inderdaad niet langer
als toonbeeld van avaritia, hij wordt dat pas door gedrag zoals dat in voornoemd
twistgesprek tussen de poorter en de ridderzoon afkeurend wordt omschreven.
Boendale sluit hier aan bij de heersende kerkelijke visie waarin het winstprincipe
van de koopman als vergoeding voor zijn arbeid reeds was aanvaard, mits de winst
niet overdreven was en tevens het dienen van het algemeen welzijn werd nagestreefd.
Vooral door Thomas van Aquino is deze opvatting kern-
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achtig verwoord (Ed. 1980: 624, qu. 77, art. 4).
Met de vaststelling van een aanzienlijk stedelijke oriëntatie in de Lsp. is evenwel
niet gezegd dat dit werk primair op een publiek van kooplieden en (bemiddelde)
ambachtslieden is afgestemd. Zo komen in de Lsp. gegevens voor die de tekst
eveneens verbindbaar maken met sociale toplagen waartoe, behalve de specifieke
groep van stedelijke bewindslieden, ook adel en patriciaat in het algemeen blijken
te behoren. Zoals hierboven belichten we opnieuw eerst niet-retorische
aanspreekvormen om vanuit de aldus verkregen basis verder te peilen naar hierbij
aansluitende aansprekingen die op zich niet de formeeltechnische zekerheid bieden
van niet-retorische formulering en vervolgens naar de voor betreffende topklassen
relevante thematiek.
Meer bepaald dient in verband met adel en patriciaat als geïntendeerde doelgroepen
gewezen op enige niet-retorische ghi-aansprekingen van het tweede type. Zo is de
volgende aanmaning om vrouwen die rijk zijn of van aanzienlijke geboorte om hun
hoofsheid en deugdzaamheid te beminnen, binnen de toenmalige sociale structuren,
toegesneden op een elite van edelen en patriciërs; blijkens de soort aanspreekvorm
wordt deze elitaire groep tot het aanwezig geachte publiek gerekend:
Ghi sult mit goeder trouwen
Minnen vrouwen ende joncfrouwen;
Niet om datsi scone sijn,
Rike ofte van gheboorten fijn,
Mar om doghet ende zuverhede
Ende om hare grote hovesschede.
(III, 3, 1103-1108)

Ook het volgende fragment is, daar hier hetzelfde type aanspreekvorm voorkomt,
informatief met betrekking tot het reëel geïntendeerde publiek. Tegen de achtergrond
van de maatschappelijke verhoudingen in zijn tijd laat Boendales verwijzing naar
geboorte naast rijkdom als maatschappelijk onderscheidingscriterium, reeds
vermoeden dat hij hier binnen een sociale bovenlaag onder meer ook de adel een
gedragsregel wil voorhouden; dit wordt verder in de tekst bevestigd in kap. 12, Van
seven poenten die heren hebben selen, waar dezelfde gedragsregel der ootmoedigheid
in gelijkaardige bewoordingen wordt aanbevolen in evenredigheid met de stand van
de heer:

Herman Pleij, Op belofte van profijt

84

Alse ghi in gheselscepe sijt,
So suldi u in alre tijt
Houden ootmoedelike,
Al waerdi noch also rike;
Ende so ghi bat sijt gheboren,

Soe hogher es die here,

Soot u bat sal toe horen

Soe bat betaemt sire ere

Dat ghi u neder hout ende clene:

Beide oetmoet ende mate

So hebdi die ere allene,

(III, 12, 97-99)

Ende sijts ooc te beter vele.
(III, 3, 45-53)
In tweede instantie dient vervolgens ingegaan op twee passages met een indirecte,
respectievelijk directe aanspreekvorm die op zich formeeltechnisch weliswaar niet
zonder meer op aanwezig geacht publiek wijzen maar in aansluiting bij voorgaande
niet-retorische aansprekingen licht kunnen werpen op adel en patriciaat als
geïntendeerde doelgroepen. Meer bepaald dient in dit verband opnieuw de reeds
geciteerde passage ter sprake te komen waarin Boendale zijn adviezen inzake
opleiding van kinderen relateert aan het maatschappelijke niveau van de ouders (III,
10). Wat de maatschappelijke toplaag der heren betreft, wordt via een indirecte
aanspreekvorm (‘men sal’) aangeraden om de kinderen reeds vroeg de kunst van het
paardrijden bij te brengen met het oog op toernooien en oorlogsvoering, evenals
wapenvaardigheid en de in dit milieu gebruikelijke gedragscode. Deze raadgevingen
in verband met de kinderen der ‘heren’ hebben weinig zin indien de betreffende
sociale bovenlaag niet tot het geïntendeerde publiek behoort. Bovendien blijkt
betreffende formulering in de derde persoon in het verlengde te liggen van het
voorafgaande kapittel gedeelte dat algemene, niet-standsgebonden pedagogische
adviezen biedt en geheel indirect in de derde persoon is gesteld (III, 10, 1-46). Ook
dient men er rekening mee te houden dat achter dergelijke indirecte aansprekingen
die formeel-technisch niet zonder meer op aanwezig geachte doelgroepen wijzen
wel degelijk dergelijk publiek schuil kan gaan. Zoals we hierboven reeds schreven,
is dit dan voor de literatuuronderzoeker alleen moeilijker vast te stellen. Wanneer
Boendale nu de maatschappelijke bovenlagen algemene pedagogische richtlijnen
aanreikt, dan zou men de niet-retorische ghi-aansprekingen van de twee lagere
geledingen daarbinnen ons inziens ten onrechte beschouwen als aanwijzingen dat
de stand der ‘heren’, slechts in de derde persoon op indirecte wijze aangesproken,
secundair deel uitmaakt van het geïntendeerde publiek. Wat het sociale profiel van
deze maatschappelijke toplaag betreft, dient vastgesteld dat naast de adel ook het
patriciaat zich met deze passage aangesproken kan voelen. Ook patriciërs vochten
te paard, verschenen
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op toernooien en vermengden zich via huwelijken met adellijke geslachten. In
samenhang met de voormelde aansprekingen tot stedelijke bewindslieden, die
overigens deels door patriciaat en stadsadel werden geleverd, kan worden gesteld
dat, ondanks de opdracht aan Leefdale, een der voornaamste hertogelijke raadslieden
en in de hss. I en H aan de hertog zelf, de Lsp. niet specifiek is geconcipieerd als een
hoftekst voor het Brabantse hertogelijke milieu. Eerder lijkt Boendale tegemoet te
willen komen aan de culturele behoeften en interesses van onder meer een ruimere
elite waarvan de adel deel uitmaakt. In dit kader past ook de aandacht die in de Lsp.
frequent uitgaat naar de rijke in het algemeen evenals naar nieuwkomers die in
rijkdom en aanzien hoog zijn geklommen.6.
Tot een segment van de adellijke groep richt Boendale zich ten slotte nog met een
vrij uitvoerige passage in Lsp. I, 35, waarin hij zich door een ghi-aanspreking van
het derde type tot de heren richt met een aanmaning tot rechtvaardige rechtspraak
aan hun hoven (v. 77-100). De directe aanspreekvorm ‘ghi heren’ behoort dus tot
deze die op zich niet noodzakelijk wijzen op aanwezig geacht publiek en daarnaast
ook andere groepen kan verduidelijken welke houding de heren in acht dienen te
nemen. De nadere specificatie in de tekst ‘weder ghi sijt keyser ofte coninc’ (v. 89)
moet daarbij niet letterlijk worden opgevat maar dient ons inziens het gestelde kracht
bij te zetten in de zin dat zelfs de grootsten der aarde zich daaraan niet kunnen
onttrekken. In werkelijkheid bestonden bij de hier aangesproken groep der heren in
Brabant aanzienlijke verschillen in macht en aanzien. Naast de rechtsgebieden die
vielen onder de bevoegdheid van een hertogelijke schepenbank of deze van een
geestelijke overheid kende Brabant talloze heerlijkheden waar recht werd gesproken
in naam van een bepaalde heer (Coopmans 1988: 1-2) en waarvan de schepenbanken
werden voorgezeten door diens vertegenwoordiger, hoewel de heer ook zelf het recht
tot voorzitten had (Byl 1965: 114-116). Het is opvallend dat Boendale in het
twistgesprek tussen de poorter en de ridderzoon voor het platteland indirect op
misbruiken wijst van de gerechtsdienaars van heren, zoals meiers en hun
ondergeschikten (III, 26, v. 54-57), terwijl hij in de Teest. de verantwoordelijkheid
van de heren zelf voor de handhaving van de rechtsorde sterk onderstreept:
Wouter die ghierecheyt der heren
Die doet den volke leren
Doet slaen/roven ende vechten/
Om dat si niet wel en rechten.
Namen si let voer let ende lijf om lijf/
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Ende niet en spaerden des mans no wijf
Ofte dat si meer int lant en quamen
Ende gheen ghelt daer vore en namen/
Het sticht nu menech overmoet
Die hem verlaet op sijn goet/
Hi soude dan vele ghemater sijn.
(Teest., v. 704-714)

Verder selecteerde Boendale niet toevallig vragen 49 en 199 uit de Sidrac, die in
Lsp. III, 11 werden uitgebreid tot Wat rechterscape ende herien toe hoert en waarin
de verhouding tussen heer en recht wordt toegelicht. Dergelijke passages zijn
verklaarbaar vanuit de eigen juridische achtergrond van Boendale (als schepenklerk,
als procurator oppidi in 1336, waarbij hij Antwerpen vertegenwoordigt in een juridisch
conflict met de clerus (Genard 1853: 196)) en vanuit zijn literaire rol als ‘openbaar
aanklager’. Daarnaast wijzen zij echter ook op het grote belang dat hij hechtte aan
het adviseren van deze elite, evenals die der stedelijke bewindslieden, met betrekking
tot hun plichten. Mogelijk vormt de nadruk waarmee Boendale de rol der heren in
de rechtsorde aansnijdt een aanwijzing dat hij, binnen de bredere groep van
geïntendeerd adellijk publiek, het met jurisdictie belaste deel van de adel tot de
aanwezige doelgroepen rekende; als identificatieaanbod voor hen konden betreffende
passages alleszins gelden.
Ten slotte kan voor de Lsp. ook op thematisch vlak gewezen worden op
tekstgedeelten en passages die als identificatieaanbod voor de adel konden
functioneren.7. In dit verband dient gewezen op kapittels als Van seven poenten die
heren hebben selen (III, 12) en Wat liede heren hebben selen thoren rade (III, 13),
die beide relevant zijn voor een al dan niet hertogelijk hofmilieu, evenals het tot
zelfkritiek stemmend thema van de zieleadel waarbij Boendale expliciet een
vermanende vinger opsteekt naar de vorstenhoven (I, 24, 81-96). Gezien de sterke
gerichtheid op het familiegeslacht inzake verwerving van macht, vermogen en
genealogisch aanzien zal ook een waarschuwende beschouwing over de opkomst en
teloorgang van geslachten (I, 45, 1-44) binnen de interessesfeer van de adel (en het
patriciaat) hebben gelegen, evenals de navolgende passage waar met het oog op de
handhaving van de positie van een geslacht tot onderlinge eendracht tussen de leden
ervan wordt aangemaand:
Ghebroedere oft een gheslachte,
Die langhe willen staen in machte,
Selen altoes wel concorderen,
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Soe moghensi hen verweren;
Maer twistensi onderlinghe,
Soe gaen te nieute hoer dinghe
(III, 4, 337-342).

Overeenstemmend met voornoemd elitair niveau is tevens de enscenering van het
exempel dat deze moraal moet illustreren: een ridder op zijn ziekbed geeft zijn twaalf
zonen - identificatiemogelijkheid voor jonge edelen - een laatste les in saamhorigheid
door hun een bundel van twaalf roeden te geven die zij niet vermogen te breken,
hetgeen echter moeiteloos lukt wanneer zij ieder hun eigen stok in handen krijgen
(III, 4, 357-382). Duidelijk is evenwel dat Boendale hier niet exclusief denkt in
termen van adel die aan hoven verblijft, hetzij het hertogelijke, hetzij de residenties
van lagere edelen. Ook de ‘raetsmanne...die toe behoren ere stat’ (v. 343-344) krijgen
dezelfde les in eendracht en worden geacht zich dit exempel tot voorbeeld te stellen;
zoals aan het slot van deze bijdrage echter nog aan bod zal komen, vormt de ridderlijke
enscenering voor deze stedelijke toplaag een veel ruimere identificatiebasis dan op
het eerste gezicht zou kunnen lijken, daar in de politiek leidinggevende toplaag in
steden nogal wat lieden voorkwamen die een adellijke status hadden, ambieerden of
van adel waren.
Thematisch relevant voor de adel als geïntendeerde doelgroep is tenslotte nog het
reeds vermelde twistgesprek tussen de poorter en de ridderzoon (III, 26). In dit dispuut
waarin de rolverdeling stereotiep is gemodelleerd op de tegenstelling
urbanitas-rusticitas profileert zich de poorter als een op handel en winstbejag gericht
menstype, terwijl de ridderzoon de traditionele, zuivere levenswijze van de adel en
de boerenstand op het platteland verdedigt. Uiteindelijk wordt de kwestie ter
ontknoping voorgelegd aan drie wijze klerken die het pleit beslissen in het voordeel
van de ridderzoon, zij het met restricties. Sinds de adel zich meer bepaald in de stad
is gaan vestigen om ‘des ghelts gheniet’ (v. 172), heeft zich namelijk een negatieve
tendens ingezet, gekenmerkt door hebzucht, drang naar weelde en gemak en door
een verminderde weerbaarheid en strijdlust, inzonderheid met betrekking tot het
Heilig Land. Dit kapittel heeft ons inziens een dubbele functie. Enerzijds dienen de
door avaritia en gula geïnspireerde uitspraken van de poorter het publiek uit deze
stand tot zelfkritiek te stemmen, waarbij de replieken van de ridderzoon en de
uitspraak van de drie klerken (vgl. v. 193-198) een toetssteen vormen voor de
levenshouding die de poorter verdedigt. Anderzijds is de tekst er ook op gericht een
spiegel voor te houden aan een adellijk publiek. Zo dient vastgesteld dat het dispuut
in de uitspraak van de drie klerken in eerste instantie aanlei-
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ding geeft tot een bezinning waarin de adel centraal staat en waarvan de boodschap
is dat deze zich naar het voorbeeld van de vroegere hoogtijdagen van adellijke eer
sterker moet profileren. Mede doordat deze eer in verband wordt gebracht met het
vroegere gebruik om kinderen van adellijke afkomst uit te huwen binnen de eigen
kaste (v. 168-169) krijgt betreffende boodschap een elitair karakter dat de relevantie
van de moraal voor een adellijk publiek scherper in het licht stelt. Ook de wijze
waarop Boendale zich indekt tegen verwijten vanuit het publiek, steunt de mening
dat dit twistgesprek zowel tot een stadsburgerlijke als tot een adellijke doelgroep is
gericht. Blijkbaar wenst hij dit stadsburgerlijk publiek dat zich met de poorter kan
identificeren, niet voor het hoofd te stoten en evenmin het adellijke dat ook is
bekritiseerd en blijkens voornoemd twistgesprek mede deel is gaan uitmaken van de
stedelijke samenleving. Zo waarschuwen de drie klerken in het slot van hun antwoord
reeds voor foutieve veralgemening door erop te wijzen dat er al bij al op het platteland
én in de stad zowel goeden als slechten worden gevonden. Dezelfde techniek voor
het relativeren van maatschappijkritiek past Boendale ook toe in zijn Teest. (Kinable
1989: 145). Vervolgens neemt Boendale ook na het opheffen van het dialoogkader
diplomatisch een onpartijdige houding aan:
Dus vielen die drie clerke aldaer
Mit des ridders zone al claer:
Nu sie elc, lude ende stille,
Met wien hijs vallen wille. (III, 26, 205-208)

Daarmee raken we ook een interessante overeenkomst aan tussen het feit dat een van
de gesprekspartners in het dispuut ten tonele wordt gevoerd in de toch eerder
opvallende hoedanigheid van ridderzoon en het reeds vermelde gegeven dat de Lsp.
onder meer ook voor een jong publiek is geschreven. Zelfs indien zou blijken, zoals
voor talloze tekstgedeelten in de Lsp. geldt, dat voornoemde dialoog in III, 26 zou
teruggaan op een bestaand twistgesprek - genre waar de rolverdeling burger-edelman
wel vaker voorkomt (Peters 1983: 52) - dan nog biedt dergelijke karakterisering een
zeer geschikte identificatiebasis voor een jong adellijk publiek. Op gelijke golflengte
ligt Boendales aanbeveling aan hertog Jan III om ook ten behoeve van zijn kinderen
uit de Lsp. te laten voorlezen wanneer zij daarvoor de geschikte leeftijd hebben.8.
Dat de adel deel uitmaakt van het door Boendale beoogde lekenpubliek vindt
verder ook steun in de gegevens van Lsp. III, 3, 965-982 die ervoor pleiten om de
opdrachten aan Leefdale, diens gemalin en
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aan de hertog op te vatten als aanduidingen van effectief geïntendeerd publiek. Meer
bepaald wijst Boendale in genoemde passage op het belang van stichtende boeken
als middel om onnut tijdverdrijf te vermijden; via een ghi-aanspreking van het eerste
type adviseert hij zijn ruimere publiek het bezit van dergelijke werken waaruit men
tot nuttige tijdkorting kan lezen of laten voorlezen:
Scuut altoes, soe doedi wel,
Alrehande weddespel;
...
Als ghi den tijt corten wilt,
In u camere ghi u sluten silt
Ende roepen uwen sceppre an;
Oft ghi selt boeke hebben dan
Van Gode oft van goeden zeden
Ende niet van idelheden,
Ende selse lesen oft doen lesen;
...
Maer die in weddespel heeft jolijt,
Cort onnuttelec sinen tijt.
(III, 3, 965-982)

Een interessant verband dient zich hier aan met de opdrachten van de Lsp. Zowel
het daar geschetste profiel van deze tekst als de wijze waarop Boendale zijn werk
voor betreffende edelen ziet functioneren, beantwoorden aan de soort van teksten en
de wijze van gebruik die hij zijn ruimere publiek in voorgaand fragment aanraadt
voor een verstandige leefwijze. Aan Leefdale en diens gemalin deelt hij mee dat zij
met dit werk ‘desen tijt nuttelijc corten ende met eeren’, terwijl hertog Jan III wordt
aanbevolen om zich precies in ledige momenten uit de Lsp. te laten voorlezen:
Ic hope het sal ghenoeghen wale
Minen heer van Levedale,
Minen heer Rogier ende mijnre vrouwen,
Die goede dinghe gherne scouwen,
Ende in die scrifture hebben jolijt.
Si sullen daer in desen tijt
Nuttelijc corten ende met eeren;
Want het is algader leren,
Dat in bringhet salichede
Der zielen ende den live mede (v. 47-56)
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Edel here, machtech ende hoghe,
Lottrijcs, Brabants, Lymborchs hertoghe,
...
Doet hier af vore u lesen,
Alse ghi ledech soudt wesen.
Ghine vinter in ghene dinghe,
En si algader leringhe
Ons gheloefs ende daertoe mede,
Hoefscheit, doeght ende wijshede,
(epiloog, v. 15-32)

Enerzijds betekent de overeenstemming met wat Boendale zijn ruimere publiek voor
een verstandige leefwijze in III, 3, 965-982 adviseert, dat de aanbeveling van nuttige
tijdkorting in deze opdrachten niet zonder meer kan worden afgedaan als een louter
topisch element bij het opdragen van didactisch-moraliserende teksten. Anderzijds
vormt zij een aanwijzing dat het veronderstellen van een tegenstelling tussen
voornoemde edelen als mecenas/opdrachtgever en een ander feitelijk geïntendeerd
publiek hier niet de meest plausibele hypothese is. Eerder maakt genoemde
overeenstemming aannemelijk dat betreffende vooraanstaande personen mede deel
uitmaken van het geïntendeerde publiek. Overigens dient vastgesteld dat Boendale
tevens in algemene termen ingaat op het thema dat ook adel zich moet onthouden
van ledigheid, zowel in de zin van het nietsdoend als het onnuttig doorbrengen van
de tijd. Zo komt dit onderwerp aan bod in de waarschuwing dat acedia ook vrouwen,
ridders en knapen in hun eer aantast (III, 3, 182) en verder in III, 25, 65-98 waar het
in verband met de (hoge) heren ter sprake wordt gebracht met betrekking tot de wijze
waarop zij hun tijd moeten besteden aan de hun opgedragen functie en wat zij dienen
te laten.
Met het beeld van de adel als doelgroep binnen het geïntendeerde lekenpubliek
lijken ook de gegevens te stroken die Boendale in III, 14, 225-250 verstrekt over het
kennisniveau van landsheren. Op grond van zijn opmerking namelijk dat deze laatsten
in tegenstelling tot hun voorgangers uit de oude tijden niet langer onderlegd zijn in
de wetenschap en zich bij het bestuur beter mede laten leiden door wijze klerken en
hun geschriften, mag vermoedelijk wel worden gesteld dat de adel, wellicht met
uitzondering van een erudietere minderheid, in zijn algemeenheid tot het lekenpubliek
wordt gerekend. In v. 250 van navolgend fragment komt explicieter tot uiting dat
blijkbaar over landsheren in deze termen wordt gedacht:
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Alle princhen ghemene
Ende al tfolc groot ende clene
Sullen die clergie eren,
Ende sonderlinghe lands heren,
Die uter clergien leren
Hoe datsi sullen regeren;
Want hem al niet kenlijc en es.
Die wise clerc Aristoteles
Ende ander meestre screven,
Hoe lands heren soude(n) leven.
In ouden tiden, alsic merke,
Waren princhen meest clerke,
Wel gheleert inder scrifturen,
Beide van rechte ende van naturen,
So datsi selve mochten verstaen
Welc goet of quaet ware ghedaen.
Ende want nu of gheleit is dat,
So behoeven si vele te bat
Wise clerke te hebben bi hin;
Want alse die natuerlike zin
Wijs is ende wel gheraect,
Ende hi ooc dan mede smaect
Wijsheit die clergie gheeft,
Ende deen mitten andren cleeft,
So is die wijsheit meerre dan
In enen pueren leken man.
(III, 14, v. 225-250)

Tegen deze achtergrond en verder die van kapittels als Van seven poenten die heren
hebben selen (III, 12), Wat liede heren hebben selen thoren rade (III, 13) en van de
hierboven besproken passage III, 3, 965-982 krijgt ook het aanbieden van een
exemplaar aan de hertog meer dieptewerking. Of Boendale zijn Lsp. van meet af aan
ook bewust in de richting van de hertog zelf heeft geschreven, valt uit de aanwezigheid
van voornoemde hoofdstukken uiteraard bezwaarlijk af te leiden. Genuanceerder is
wellicht dat, behalve door overige informatie die Boendale tot de culturele en ethische
bagage van leken wenst te rekenen, de Lsp. onder meer door deze passages voor de
hertog relevant kan zijn; mogelijk dient het aanbieden van een exemplaar aan deze
laatste, al dan niet op aanbeveling van Leefdale, eerder in dit licht te worden bezien.
Hier dringt zich de noodzaak op van verder onderzoek.9. We beperken ons thans tot
de elders uit te werken vaststelling dat richtlijnen, zoals die
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worden meegedeeld in Lsp. III, 12, wel vaak door adel moeten zijn gelezen. Boendale
ontleende ze namelijk aan een encyclopedische en eveneens vulgariserend opgezette
vraagbaak, de Sidrac (vragen 343-344; ed. Van Tol 1936) die blijkens
bezitsaanduidingen goed verspreid is geweest in adellijke bibliotheken. De inhoud
van de Lsp. en het niveau waarop Boendale deze aanbiedt blijken hier en in de ca.
2600 versregels (onze telling) waarvoor Sidrac de bron vormde, aan te sluiten bij
stof en een vulgariserende voorstelling daarvan die blijkbaar ook op adellijk niveau
functioneerden.
Beschikken we nu verder ook over gegevens die erop wijzen dat de Lsp. effectief
heeft gecirculeerd in het adellijke deel van de geïntendeerde toplaag, zoals dat voor
het stedelijke bleek uit de bezitsaanduiding betreffende Heinrich Estor? Hoe schaars
bezitsgegevens in de regel veelal zijn, afkomstig uit een adellijk milieu hadden zij
vaak een grotere kans op overlevering dan deze uit burgerlijke kringen, dit op grond
van uiteenlopende factoren zoals mecenaatsverhoudingen met aansluitend
opdrachtvermelding, bibliotheekvorming, vaak over meerdere generaties, en
inventarisatie van het boekenbezit, eigendoms- en prestigebevestiging door middel
van een blazoenafbeelding, de kostbaarheid van een codex enz. Ook in het geval van
de Lsp. hebben we iets meer bezitsaanduidingen uit het adellijke milieu. Wat Rogier
van Leefdale betreft hopen we dat in ons vroegere proloogonderzoek aannemelijk
is geworden dat deze tot het feitelijke publiek heeft behoord (Kinable 1989: 137-139;
146). Daarnaast beschikken we over enige interessante bezitsaanduidingen waarvan
de precieze receptiewaarde weliswaar moeilijk is in te schatten maar op grond waarvan
wel kan worden gesteld dat het werk in het betreffende milieu heeft gecirculeerd.
Dit geldt met name voor de opdracht aan Jan III. Ook in de noordelijke Nederlanden
lijkt het werk te zijn doorgedrongen in het bibliotheekbezit van hoge adel. Een
interessante aanwijzing daarvoor biedt een oorkonde van 1453 uitgevaardigd door
Willem, heer van Egmond, Ysselstein en Arkel,10. waarin deze de collectie preciosa
en boeken van zijn vader zaliger overmaakt aan zijn broer Arnold, hertog van Gelre
en graaf van Zutphen. In de geïnventariseerde titels duikt de vermelding op: ‘Item
der leken spiegell’, een werk dat, gezien het om het boekenbezit van de overleden
vader gaat, tenminste in de eerste helft van de vijftiende eeuw in de bibliotheek van
de Egmonds terecht moet zijn gekomen. De beschikbare gegevens pleiten ons inziens
voor identificatie van deze titelopgave met Boendales werk. In de eerste plaats blijkt
in de uitgebreidste materiaalverzameling voor de medioneerlandistiek, de Bibliotheca
Neerlandica Manuscripta te Leiden, geen ander gelijknamig werk bekend. Daaren-
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tegen bestaat er wel, zoals M. de Vries destijds reeds aanduidde in zijn Lsp.-editie,
een geheel ander werk dat in de proloog wordt aangekondigd als ‘Spieghel der
sonderen ofte der leken’, hetgeen aan het slot wordt afgekort tot ‘Spieghel der leken’.
Nochtans ligt het niet voor de hand dat de opsteller van voornoemde oorkonde of
degene die het boekenbezit ten behoeve daarvan heeft geïnventariseerd naar dit werk
zou refereren en daarbij de delen van de titel zou hebben omgekeerd. Zo valt in eerste
instantie een contrast op tussen de vermelding ‘Item der leken spiegell’ en de talloze
andere opgaven in de oorkonde die slechts bestaan uit een algemene inhoudsopgave
(type ‘Item een boeck van astronomyen’). Hier wenste men blijkbaar een titel
alszodanig weer te geven zodat vervorming van ‘Spiegel der leken’ tot ‘Der leken
spiegel’ niet meteen voor de hand ligt. Bovendien moet men rekening houden met
de werkwijze volgens welke diende te worden geïnventariseerd. Middeleeuwse
handschriften hebben in de regel geen titelpagina, vaak echter wel een titel of
inhoudsaanduiding die wordt vermeld boven de openingsverzen of in de proloog en
soms is onderstreept. Waarschijnlijker is dan ook dat de opsteller van voornoemde
akte of degene die hem de gegevens verstrekte, betreffend manuscript heeft
opengeslagen op de eerste folio om het te identificeren en dan bovengenoemde titel
overnam uit de proloog, waar Boendale deze aangeeft en uitgebreid toelicht. Voor
omvangrijke werken met encyclopedische inslag zoals Boendales Lsp. ligt deze
werkwijze voor de hand, vooral wanneer de auteursnaam niet voorkomt in de tekst
en men zijn toevlucht niet neemt tot omschrijving door incipit-vermelding. Een
algemene inhoudsomschrijving is bij dergelijke werken door de thematische diversiteit
immers bezwaarlijk te geven. Verder ondersteunen ook de kwantitatieve gegevens
de waarschijnlijkheid van de identificatie met Boendales werk. Blijkens het
repertorium van R. Jansen-Sieben heeft de Lsp. een zeer grote verspreiding gekend
gezien de huidige overleveringsstaat van vier handschriften en 21 fragmentopgaven
(zonder de excerpten), waarvan er 2 als behorend tot eenzelfde handschrift worden
aangemerkt (Jansen-Sieben 1989: 72); daarentegen is blijkens de BNM en P. Banges
dissertatie over spiegelliteratuur voornoemde Spiegel der leken slechts in 2
handschriften bekend (Bange 1986: 54).
Een tweede bezitsgegeven betreft een omvangrijk excerpt in Hs. nr. 42 van het
Fürstlich Salm-Salmschen Archiv te Anholt (Westfalen). Dit handschrift van
omstreeks 1450 bestaat uit kronieken en vertoont een thematische tweedeling volgens
kerkelijke en wereldlijke geschiedenis, waarbij f 1r-42v van het kerkelijke deel de
pausenkroniek bevat uit het tweede boek van Boendales Lsp. Uit het wapenschild
van Gulik
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op het eerste blad wordt afgeleid dat het handschrift in het bezit van de betreffende
hertogen is geweest en uit de overeenkomst van deze tekening met de
blazoenafbeeldingen in de overige verluchtingen, dat het voor hen ook is vervaardigd
(Meister 1901: 44; Rosenfeld 1939: 259-260).

Geïntendeerde publieksgroepen in Jans Teesteye
Zoals we hierboven in de inleiding reeds stelden, biedt een onderzoek naar het
geïntendeerd publiek via aanspreekvormen voor de Teest. minder mogelijkheden
dan voor de Lsp. In de Teest. houdt de auteur zich in het merendeel van de tekst
schuil achter het fictieve dialoogkader met zijn twee gesprekspartners op een idyllisch
plekje te Antwerpen; aansprekingen vanwege de auteur tot aanwezig geacht publiek
blijven dan ook veelal achterwege. In de tweede helft van de tekst wordt dit
dialoogkader tweemaal even doorbroken doch slechts in algemeen-didactische en
niet noodzakelijk met leeftijdscategorieën te verbinden aanspreekvormen als ‘Lieve
kindre, wat mach ic u leren’ (v. 2481) en ‘Lieve kindere, nu verstaet’ (v. 3830).
Doorzichtig is het dialoogkader tenslotte ook in de algemene aanspreking ‘ghi leeke
liede ghemeynlike die sit inden edelen huwelike’ (v. 3488-3489). Verder is voor
navolgende aansprekingen moeilijk te bepalen of zij op dezelfde hoogte staan als de
niet-retorische ghi-aansprekingen waarmee Boendale zich in de Lsp. richt tot de
sociale klassen voor wier kinderen hij een opleiding tot koopman of ambachtsman
adviseert (cf. supra):
Hore mi nu/ dorpman (v. 3442)
Du volre/wever/coepman/
Scoenmaker/cledermaker/stierman/
Ende alle die arbeyds pleghen
(v. 3466-3468)

Zeker voor de eerste groep der akkerlieden van wie Boendale stelt dat zij ondanks
hard labeur ‘cume een goet hemde’ (v. 2311) dragen, lijkt onwaarschijnlijk dat hij
verwachtte dat zijn werk op dit sociale niveau zou gaan circuleren, daar het
aanschaffen van boeken de nodige welgesteldheid impliceerde. Deze passage waarin
Boendale hen moedgevend toespreekt lijkt eerder bedoeld als aanmaning aan de
hogere sociale geledingen om op rechtvaardige wijze rekening te houden met de
boerenstand.
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Daarnaast zijn er echter ook aanwijzingen dat de Teest. wellicht is geschreven voor
eenzelfde publiek als de Lsp. of alleszins voor een sterk gelijkend publiek. Niet alleen
zijn beide werken opgedragen aan Rogier van Leefdale en diens gemalin Agnes van
Cleef, belangrijk is vooral dat Boendales eigen intentieverklaringen gelijklopend
blijken. In de Lsp.-proloog deelt hij mee te schrijven om ‘ghemenen oorbaer’ (v. 13)
en in de Teest. om ‘des volx orboer’ (v. 63). Bovendien bieden beide werken hun
informatie aan op eenzelfde vulgariserend niveau. Ook inhoudelijk bestaan nogal
wat raakpunten tussen de Lsp. en de Teest. In beide werken wordt namelijk een
chronologische dwarsdoorsnede van de schepping tot het Laatste Oordeel geschetst,
zij het dat dit veel breedvoeriger geschiedt in de Lsp., met specifieke interesses en
accenten in de respectievelijke teksten en in de formeel verschillende kaders van
encyclopedisch werk en dialoog; daarbij is de focus scherpgesteld op historische
ontwikkelingen, moreel-ethische normen en sociaal-maatschappelijke verhoudingen.
Een aantal passages handelt dan ook over dezelfde onderwerpen11. en in sommige
gevallen is waarschijnlijk zelfs sprake van ontlening, een aspect waaraan wij naar
aanleiding van de volgordekwestie Lsp.-Teest. een aparte bijdrage zullen wijden.
Tevens blijkt in de Teest. veel van de thematische belangstelling uit te gaan naar
groepen die behoren tot het geïntendeerde publiek van de Lsp., waarbij ook de
aangeboden normen sterk overeenkomen. Stedelijke bestuurselite staat centraal in
kap. 13 Vanden state ende vanden ghebreke der scepenen en kap. 14 Hoe men een
stat regeren sal (vgl. Lsp. I, 34; I, 44, 78-96; III, 4, 343-356). Op een stedelijk
perspectief wijzen de situering van het dialoogkader te Antwerpen, de uitvoerige lof
voor de koopman (v. 2320-2369) en vooral de tweevoudige aanbeveling aan de
landsheer om deze groep te beschermen (v. 1066-1068; 2362-2383). Dat de Teest.
ook effectief in stadsburgerlijke kringen heeft gecirculeerd, blijkt uit de reeds
genoemde bezitsaanduiding uit 1388 in de nalatenschap van de Gentse poorter Jan
Wasselins.
Verder zijn er nog tal van passages waarin de adel aan bod komt of die voor deze
relevant zijn. In Vander lantsheren state ende hare ghebreke (kap. 11) bekritiseert
Boendale de morele situatie aan de vorstenhoven, thematiek die Leefdale als
hertogelijk raadslid wellicht kan hebben aangesproken; ook betrekt hij het lagere
echelon van ‘riddren ende knapen’ (v. 908) bij zijn opmerkingen op de landsheren.
Evenals bij de Lsp. geldt dat men uit de aanwezigheid van kap. 11 en verder 12 Hoe
lantsheren leven souden ende van haren ghebreken bezwaarlijk kan afleiden dat ook
de hertog tot het direct geïntendeerde publiek behoort; nog afgezien van het feit dat
de normen behoorlijk
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algemeen zijn en voor een ruim deel van de adel kunnen gelden (‘elc here wie hi si’
v. 975), lijken zij wel te passen binnen de belangstellingssfeer van diegenen die vaak
in een hofmilieu verkeren; anderzijds laat dit kapittel Boendale toe in deze richting
een aantal visies te propageren die stedelijke belangen kunnen dienen zoals de idee
van de ‘volkssouvereiniteit’ (v. 1045-1051) en de heer als beschermer van de
kooplieden (v. 1066-1068). Opvallend aanwezig zijn verder ook passages waarbij
vooral de heren onvoldoende belangstelling wordt verweten voor de strijd tegen de
heidenen en de herovering van het Heilig Land. Dit thema, dat we ook reeds in de
Lsp. aantroffen, komt in de Teest. niet minder dan zesmaal aan bod.12. Een verklaring
als zou Boendale zich hier slechts richten tot een stadsburgerlijk publiek dat over de
adel moet worden geïnformeerd en niet tot degenen die in gebreke zijn gebleven en
de bestaande toestand vermogen te wijzigen, lijkt hier eerder eenzijdig. Verder kan
het met jurisdictie belaste deel van de adel die passages ter harte nemen die handelen
over de gerechtigheid als taak der heren (v. 704-715; 894-903; 1032-1059). Ruimer
zal zich de adel ook hebben kunnen spiegelen aan het kapittel over de zieleadel (kap.
23) en inzonderheid aan het voorbeeld aldaar van enige edelen met een aanvankelijk
beperkte status, die God om hun deugdzaamheid tot grote macht en aanzien heeft
verheven.
Relevant is verder mogelijk ook de passage waarin Wouter zijn vroegere, weinig
leergierige studentenleven opbiecht en waarin deze verklaart de leemtes in zijn kennis
nu te willen opvullen (v. 1736-1743). De moralisering waartoe dit aanleiding geeft,
biedt misschien een aanwijzing inzake geïntendeerd publiek:
Salmen van leringhen bate ghewinnen/
Men moets inder ioeght beghinnen.
Maer .iij. poente die ghi noemt
Hebben meneghen starken sin verdoemt/
...
Beyde oude ende ionghe met
Hebben si dicke ontset.
Ende daer bi radic elken dat hi
Op sijn hoede daer ieghen si
(v. 1746-1757)

Deze versregels lijken ons enerzijds gericht tot het publiek in zijn algemeenheid (vgl.
v. 1756: ‘elken’). Anderzijds echter is het geboden advies ook direct van belang voor
ouders, die hun kinderen tot de nodige vlijt moeten aanzetten, en vooral voor een
jeugdig publiek dat bijtijds
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gewaarschuwd moet worden om de situatie van gesprekspartner Wouter te vermijden.
Misschien kan hier inzake publieksgroepen een verband worden gelegd met Lsp. III,
10 Hoe men kindre houden sal ende wies jonghe lieden pleghen selen, waar
betreffende gedragsregel eveneens voorkomt en waarin tot slot ook een jeugdig
publiek wordt aanbevolen om betreffend kapittel door te nemen (cf. supra, de reeds
geciteerde v. 272-275):
Jonghe liede selen leren,
Die comen willen ter eren,
Ende daertoe setten horen moet;
Want en was noyt man so vroet
Hine wart van leerne gheert;
Want en es nieman volleert.
...
Ende soe wie sal hebben doeght,
Moeter beghinnen inder joeght;
Want wijsheit, dat si u cont,
En heeft inde noch oec gront,
(III, 10, 95-110)

Literair-sociologische contouren van Boendales publieksconcept
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn geworden dat Boendale zijn Lsp. en Teest.
in zeer belangrijke mate een stedelijke oriëntatie heeft gegeven. Beide werken zijn
dus niet specifiek als hofteksten geconcipieerd, ondanks hun opdracht aan een van
de voornaamste hertogelijke raadsleden, Rogier van Leefdale en diens gemalin en
voor wat betreft de Lsp. in de handschriften I en H aan de hertog zelf. Anderzijds
blijkt de adel, al dan niet in hofverband, tot het aanwezig geachte publiek te behoren,
zodat het ook moeilijk lijkt te gewagen van een tekst die primair is gericht op een
stadsburgerlijk publiek. Zoals we reeds in de inleiding vermeldden met betrekking
tot de proloog van de Lsp. berust de basisverdeling in Boendales publieksconcept
eerder op een tegenstelling tussen klerken en leken. Deze bredere lekencultuur
overlapt daarbij de standen. De geïntendeerde doelgroepen blijken gesitueerd te
moeten worden binnen de maatschappelijke bovenlagen, waartoe zowel de gegoede
middenklasse of de kapitaalkrachtiger milieus daarboven behoren, als ook de toplagen
van adel die niet alleen aan hoven is aan te treffen maar zich ook in de steden heeft
gevestigd, en het patriciaat. Een belangrijk aandeel in het geïntendeerde publiek heeft
ook de op-
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groeiende jeugd van deze maatschappelijke bovenlagen. Aansluitend hierbij is de
aanbeveling die Boendale richt tot Jan III om ook ten behoeve van de hertogskinderen
uit de Lsp. te laten voorlezen wanneer zij daarvoor de geschikte leeftijd hebben.
Gezien tegen de achtergrond van de maatschappijstructuur van het
veertiende-eeuwse Brabant hoeft het weinig verbazing te wekken dat adel, patriciaat,
stad en hof samen aanwezig zijn in Boendales concept van een lekenpubliek. Meer
bepaald stelt R. van Uytven vanuit historisch standpunt: ‘Een scheidingslijn trekken
tussen de Brabantse adel en het stedelijk patriciaat is trouwens ondoenlijk. Eenzelfde
levenswijze, talrijke onderlinge huwelijken en financiële transacties, waarbij tal van
heerlijkheden in handen van rijke burgers kwamen maken een dergelijk onderscheid
volledig irrelevant’ (Van Uytven 1976: 100). In eenzelfde spoor treedt P. Avonds in
zijn dissertatie: ‘Zeker wat Brabant betreft moet men er zich echter voor hoeden een
al te scherpe scheiding te willen zien tussen de ridderlijke en stedelijke leefsferen....
Het stadspatriciaat was voor een deel afkomstig van de plattelandsadel en van oude
ridderlijke geslachten.... Het ligt dan ook in de lijn van de verwachtingen dat de
stedelijke toplaag, ook de nieuwe rijken, de adellijke levensstijl ging imiteren. De
ideologische scheiding tussen adel en ridderschap enerzijds en de politiek
leidinggevende stedelijke toplaag anderzijds, zal dus zeker niet absoluut geweest
zijn.’ (Avonds 1980-1981: 1030).
Wil men een publieksconcept zoals zich dat aan de hand van de Lsp. en de Teest.
laat reconstrueren, toetsen aan historische maatschappijstructuren waarmee Boendale
vertrouwd moet zijn geweest, dan doet zich sterk het gemis voelen van een
genealogisch onderbouwde studie van het Brabantse patriciaat. Een andere regio
betreffend maar wel verhelderend in dit verband lijkt ons de vergelijking van W.
Herborn tussen twee figuren die in de eerste helft van de vijftiende eeuw deel
uitmaakten van de stedelijke toplagen in Keulen, met name enerzijds de patriciër
Werner Overstolz die troepen aanvoert, evenals vroegere telgen van zijn geslacht
onder meer als schepen verbonden is met de stadspolitiek, en uiteindelijk Ridder van
de Duitse Orde wordt en anderzijds de in 1415 uit Nijmegen ingeweken en later zeer
vermogende koopman Jan Sloesgin. Aan de hand van hun aantekeningen in zgn.
familieboeken of ‘Hausbücher’ laat zich uitstekend het verschil schetsen tussen het
adellijk ethos van Overstolz en Sloesgins koopmansmentaliteit (Herborn 1972).
Men mag ervan uitgaan dat ook in de Brabantse stedelijke toplagen dergelijke
maatschappelijke en/of culturele verschillen bestonden met een bredere groep die
de sociaal-culturele achtergrond van koopman,
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ondernemer, bankier e.d. had en een beperktere die er een adellijke status en levensstijl
op nahield, deze ambieerde of zelfs van adel was. Ook combinaties van beide lijken
althans wat het patriciaat betreft niet ongewoon te zijn geweest (Le Goff 1972: 44-45).
Wat de kleine groep betreft die schepenen leverde en die zeker in de grote steden
elitair was, bestaan belangrijke aanwijzingen dat bepaalde geslachten of zekere telgen
daarvan zich op adellijk niveau bevonden of naar deze status streefden.13.
Voor literair-historisch onderzoek vormt deze nauwe verbondenheid van stedelijke
en ridderlijke leefsferen, zoals die is verwoord door R. van Uytven en P. Avonds,
een complicerende factor waarop H. Pleij reeds expliciet de aandacht vestigde (Pleij
1988: 37-38 en 42-43). Wat echter specifiek zijn verklaringsmodel betreft zoals dit
bij wijze van onderzoeksperspectief voor Boendales werken wordt geopperd (cf.
supra), komen ons inziens voornoemde inzichten inzake de Brabantse stedelijke
toplagen onvoldoende tot hun recht. Zo worden adel en (hertogelijk) hof te veel op
een lijn geplaatst en deze vervolgens in een te sterk contrast met de stad en haar
burgers, dit terwijl Boendale die het schepenmilieu van binnenuit kende, goed moet
hebben geweten dat onder meer bij de politiek leidinggevende stedelingen die hij
frequent aanspreekt, nogal wat lieden voorkwamen die een adellijke status hadden
of ambieerden. Niet onbetwistbaar lijkt ons ook het verband in genoemde visie tussen
Boendales opdracht en het burggraafschap van Rogier, elders op grond hiervan ook
genoemd ‘een typische behartiger van burgerbelangen gezien zijn functie’ (Pleij
1988: 340). Meer bepaald wordt de mening dat Leefdales mecenaat kadert binnen
zijn bemiddelend-bestuurlijke rol als burggraaf niet gedekt door wat vanuit historische
hoek over de titel bekend is (Van Uytven 1990). Blijkt een burggraaf van Brussel
houder te zijn van belangrijke lenen en eigendommen, dan zet zich daarentegen reeds
vanaf de dertiende eeuw ook een verschuiving in waarbij functies en bevoegdheden
overgaan op andere hertogelijke functionarissen, zoals de amman van Brussel; de
titel van burggraaf krijgt dan vooral een honorair karakter (Kerremans 1946: 18 en
25; Godding 1960: 14-16). Bovendien blijkt dat Leefdale bij de voltooiing van de
Lsp. de titel van burggraaf van Brussel nauwelijks of mogelijk zelfs minder dan twee
jaar heeft gevoerd.14.
Van belang voor onze kennis van de lees- (of luister)houding van adel en patriciaat
is ten slotte nog dat de niet-retorische directe en indirecte aansprekingen, behalve
voor de literatuuronderzoeker, ook voor de leden van genoemde toplaag aanwijzingen
moeten hebben gevormd, waaruit deze konden afleiden dat ook andere maatschappe-
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lijke lagen tot het geïntendeerde publiek behoorden. Moet de bekende proloog-topos
die ‘dorpers en doren’ vraagt zich terug te trekken, op gestileerde wijze een elitair
groepsbewustzijn bevestigen, dan blijkt hier, waar we meer zicht hebben op concrete
publieksgroepen, het decorum niet geschonden door fluctuaties in een door
maatschappelijke midden- en topklassen gevormd geïntendeerd publiek. Misschien
kan een dergelijk verschijnsel in een breder verband worden gezien met het gegeven
dat in adellijke kringen ook teksten met aspecten van stadsburgerlijke moraal konden
functioneren; men vergelijke in deze bundel de bijdrage van G. Warnar met betrekking
tot het Ridderboec. De aanwezigheid van aspecten van burgermoraal ligt in Boendales
werken overigens geheel in de lijn der verwachting, daar de stedelijke middenklasse
tot de geïntendeerde publieksgroepen blijkt te behoren.15. Binnen het bestek van deze
bijdrage en bij de huidige stand van het publieksonderzoek van Boendales teksten
hebben wij ons evenwel moeten beperken tot het schetsen van grovere contouren.
De verdere invulling hiervan door voortgezet onderzoek zal eventuele nuanceringen
aan het licht moeten brengen en inzonderheid een scherper zicht bieden op het
onderlinge aandeel van de respectievelijke publieksgroepen en hun mentaliteit.

Eindnoten:
1. Uit de opdracht aan hertog Jan III:
Dese boec was volmaect al,
Doe dcarnatioen was int ghetal
Dertien hondert ende dertich mede,
Al tAntwerpen in die stede,
Recht opten sesten dach
Die in dOeghstmaent ghelach.
Edel here, machtech ende hoghe,
Lottrijcs, Brabants, Lymborchs hertoghe
....
Here, desen boec ende dit werc
Soe gheeft u Jan, u arme clerc.
Uwer heerleker ghewelt nu
Ontfanclijc moet hi sijn u.
Doet hier af vore u lesen,
Alse ghi ledech soudt wesen.
Ghine vinter in ghene dinghe,
En si algader leringhe
Ons gheloefs ende daertoe mede
Hoefscheit, doeght ende wijshede,
Vore ende achter, meerre ende minder
Doedt oec lesen vore uwe kinder,
Alsi soe verre sijn ghedeghen
Datsi lerens moghen pleghen:
Si selens emmer onthouden iet; (vs. 9-37)
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2. Enkele van de zeer talrijke aanspreekvormen van type 1: Boek I: proloog, vs. 64; kap. 2, 92;
10, 5; 14, 68; 26, 106; 38, 90; Boek II: proloog, vs. 1; 3, 169; 17, 151; 49, 49; 51, 173; Boek
III: 3, 135; 3, 439; 3, 1221; 4, 383; 14, 78.
3. Voor een geïntendeerd jeugdig publiek zie bijv. ook nog III, 3, 261-266 en 4, 297-300.
4. Op dit maatschappelijk niveau dienen mogelijk de richtlijnen te worden gesitueerd die zijn
gericht tot degenen die ‘mate van goede’ zijn (III, 3, vs. 277); soms is ook sprake van de ‘arme’,
waarbij men zich echter dient te realiseren dat dit een geheel relatief begrip is dat in verhouding
tot de fortuin, huizen, eventueel landgoederen e.d. van de rijke inderdaad van toepassing is op
iemand die tot de maatschappelijke middenlaag behoort. Zie bijv. Lsp. III, kap. 3, 267-288;
kap. 4, 485-512; 513-524.
5. In hs. I met de variant ‘raden’ voor ‘staden’. De verdere versregels 87-96 maken evenwel
duidelijk dat de aangesproken personen in de politiek leidinggevende stedelijke topklasse moeten
worden gesitueerd.
6. Zie bijv. Boek III, kap. 1, 19-32; kap. 3, 45-53; 141-148; 315-322; 383-388; 495-504; 949-956;
1007-1014; 1129-1134; kap. 4, 397-402; 485-512; kap. 5, 8-100; kap. 23, 203-229.
7. Hierbij dient opgemerkt dat deze passages daarom niet noodzakelijk uitsluitend met het oog op
een adellijke doelgroep moeten zijn geschreven. Zo blijkt in het geval van III, 12 Van seven
poenten die heren hebben selen via een ghi-aanspreking van het eerste type (vs. 25) dat Boendale
de aangeboden gegevens voor zijn bredere publiek relevant acht. Anderzijds kan men uit het
feit dat zeker tekstdeel niet exclusief tot een bepaalde groep is gericht niet zonder meer afleiden
dat de auteur deze op het tweede plan incorporeert en betreffend tekstdeel in eerste instantie
heeft bedoeld als informatie voor de overige doelgroepen. Daarvoor zouden andere bewijsgronden
moeten worden aangevoerd. In het geval van de Lsp. - waar de ghi-aansprekingen van het eerste
type zijn gericht tot het lekenpubliek in zijn algemeenheid en waartoe ook de adel (evenals het
patriciaat) blijkt te behoren - is ons inziens eerder plausibel dat dergelijke passages enerzijds
als identificatieaanbod voor deze geïntendeerde elitaire toplaag functioneerden, terwijl de andere
maatschappelijke geledingen hieruit dienden te vernemen hoe de adel te verstaan werd gegeven
te handelen. Hetzelfde lijkt ons te gelden voor de tekstgedeelten die in de Teest. voor de adel
relevant blijken.
8. De vraag rijst of de Lsp. en de Teest. ook voor de kinderen van Rogier van Leefdale en Agnes
van Cleef een didactische rol hebben vervuld. Relevant voor de leeftijdsbepaling van deze
kinderen is het gegeven dat, blijkens een akte van 28 januari 1311 een huwelijk was gepland
tussen Agnes van Cleef en Wikbold van Loon, die echter op 19 juli 1312 reeds zou zijn overleden
(Rijksarchief Gelderland, Archief van de heren van Borculo, invnr. 217). Kastner 1972, 192
maakt met enige, zij het niet door tegenaanwijzingen onderbouwde reserve, melding van de
verbintenis van Agnes met Rogier ‘offenbar in zweiter Ehe’ (p. 192, noot 107a). Schwennicke
1980, Band VIII, Tafel 80 neemt beide huwelijksverbintenissen van Agnes op in zijn stamtafel
van de graven van Loon. Ook P. Avonds 1980-1981, Band III, 279 en 281 gaat van deze
huwelijksverbintenissen uit. Indien deze genealogische inzichten juist zijn, is dit tweede huwelijk
ten vroegste in 1312 voltrokken en kan het oudste kind hieruit in 1330, voltooiingsjaar van de
Lsp., hoogstens 17-18 jaar oud zijn geweest. Het zou dus mogelijk zijn dat de Lsp. en de Teest.
ook voor Leefdales kinderen een didactische rol hebben vervuld. Of moeten we eerder denken
aan de gewoonte om adellijke jeugd vaak aan een ander (in dit geval het hertogelijk?) hof op
te voeden, zodat lectuur of voordracht via Rogiers exemplaar binnen de familiekring van de
Leefdales voor diens kinderen toch niet meteen voor de hand ligt? Tevens kan voornoemd
genealogisch inzicht een terminus post quem leveren voor de Teest., daar Boendale in de proloog
aldaar stelt dat Rogier en Agnes ‘kindere (meervoud) scone ende wel gheleert’ (vs. 41) hebben,
zodat het werk dan niet voor 1314 kan zijn geschreven. Op grond van de relatie tussen de Teest.
en de continuatie van de Sp. Hist. van Lodewijk van Velthem, die wij in ons proefschrift zullen
behandelen, kan deze datum mogelijk nog worden opgeschoven (cf. ons referaat over ons
onderzoeksplan Compositie en functie van Boendales Jans Teesteye op het congres Stand en
toekomst van de studie van Middelnederlandse Letterkunde - UFSIA 1988; zwaartepunten
vormen, naast een publieksonderzoek, de bepaling van het tekstprofiel van de Teest. door
vergelijking met dialoogtradities in het algemeen en de Wapene Martijn in het bijzonder en
verder de relatie van de Teest. met teksten met een pessimistisch tijdsbeeld en daterend uit
omstreeks dezelfde periode, zoals voornoemde continuatie).
9. In eerste instantie zullen wij een vergelijkend onderzoek ondernemen met betrekking tot Lsp.
III, 12 en het daarmee corresponderende kap. 12 in de Teest., Hoe lantsheren leven souden ende
van haren ghebreken, enerzijds en vorstenspiegelliteratuur anderzijds. Daarnaast wordt ook
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10.

11.

12.
13.

14.

een onderzoek opgezet met betrekking tot bezitsgegevens van bronnen waaruit Boendale in
belangrijke mate heeft geput voor zijn Lsp. of die met de Lsp. en de Teest. relevante thematische
overeenkomsten vertonen.
Rijksarchief Gelderland, Hertogelijk archief, aanw. Buren 1935, VII, nr. 1.12. Op dit document
werden wij geattendeerd via de doctoraalscriptie van G. Nijsten (Katholieke Universiteit
Nijmegen), die het, naar hij ons meedeelde, integraal zal uitgeven in zijn dissertatie. Onze
transcriptie van het voor deze bijdrage relevante gegeven hebben wij aan de hand van het
originele stuk gecontroleerd.
Naast passages in beide werken over dezelfde bijbels-religieuze feiten kan bijv. worden gewezen
op Teest., kap. 16 Dits van onsen Here, waarvan de stof in veelal gelijke bewoordingen wordt
behandeld in Lsp. I, 2 Van Gods wesene, verder het in beide teksten behandelde thema van de
zieleadel (Teest. 2038-2099 en Lsp. I, 24, 56-96), de lof voor priesterschap en maagdom en
deze gerelativeerd door een uiteenzetting over de onmisbare rol van boer en koopman (Teest.
kap. 26-27 en Lsp. I, 25), de opsomming van de tien geboden (Teest. kap. 29 en Lsp. I, 45,
71-101), de bespreking van de zonde der invidia in parallelle bewoordingen (Teest. 2596-2611
en Lsp. I, 27, 41-53).
V. 736-777, 858-865, 880-881, 918-921, 1052-1055, 1069-1075.
We beperken ons tot enige relevante voorbeelden. Zo wordt in F. Prims' overzicht van de
Antwerpse schepenen die zijn geattesteerd in de eerste helft van de veertiende eeuw (Prims
1933, 116-125) en die Boendale als schepenklerk moet hebben gekend, van verscheidene
schepenen gemeld dat zij ook een riddertitel hadden; zo bijv. Gilis van der Borch, Peter van
Hoboken, Gilis de Stovere en Jan van Dome wiens grootvader nog door Jan I op het slagveld
van Woeringen tot ridder was geslagen (Stockmans 1895, 181). Voor schepenen met riddertitel
in het Antwerpse geslacht Van Wyneghem zie P.-J. Goetschalckx 1922/1923, 161-183.
Methodologisch lijkt er echter weinig reden te bestaan om de Lsp. en de Teest. hoofdzakelijk
in Antwerps perspectief te zien. Waarschuwingen als ‘Al noch so waers noot/Inden lande hier,
twaren, /Dat poorteren eendrachtich waren/ Inden lande (hs. I, steden) daer si sijn’ (I, 40, 50-53),
evenals een aanmaning om de situatie van Vlaanderen te vermijden (I, 34, 56-80) wijzen eerder
op een algemeen Brabants standpunt. In dit ruimere verband dan blijkt het niveau van zekere
schepengeslachten ook uit het feit dat in sommige gevallen huwelijks- of familierelaties zijn
aan te wijzen tussen hen en hertogelijke raadsleden, zoals uit het prosopografische
inventarisgedeelte van P. Avonds' dissertatie gemakkelijk is af te leiden (Avonds 1980-1981,
band 3). Amoud I van Hellebeek, ridder, edel en raadslid in 1314-1318 is gehuwd met Elisabeth
Taye uit deze Brusselse schepenfamilie. Hendrik van Quaderebbe, ridder en raadslid in
1340-1352 huwt met Maria Sleeuws uit het gelijknamige Brusselse schepengeslacht. Jan van
Wyneghem, ridder, edel en raadslid in 1337-1352 huwt met Aleidis Eggloy, eveneens afkomstig
uit een Brusselse schepenfamilie. Familierelaties met schepengeslachten treffen we ook aan in
het geval van Jan van Kersbeek, ridder, edel en hertogelijk raadslid van 1337 tot 1344 en
stammend uit een Tiens schepengeslacht waarbij zijn vader en vervolgens ook zijn eigen zoon
als schepen aldaar zijn geattesteerd. Ook Nicolaes de Swaef, ridder, edel, raadslid in 1335-1339
en drossaard van Brabant in 1335-1336 stamt uit een belangrijke Brusselse schepenfamilie.
Wouter van der Brugghen ten slotte, ridder en raadslid vanaf 1348, is de zoon van ridder Hendrik
van der Brugghen en Margaretha Estor uit het Brusselse schepengeslacht waarvan hierboven
n.a.v. een bezitsaanduiding in hs. H van de Lsp. reeds sprake was. Ook de combinatie waarbij
dezelfde persoon zowel als hertogelijk raadslid en in een schepenfunctie is geattesteerd blijkt
te zijn voorgekomen. Rudolf Pipenpoy, ridder en heer van Blaasveld is herhaaldelijk schepen
in Brussel tussen 1305-1320; in 1323-1329 treffen we hem aan in de hertogelijke raad als
drossaard van Brabant, functie die Rogier van Leefdale nog in 1318 bekleedde. Ook ridder
Simon Godenards, schepen te Leuven in 1324-1335 is kortstondig lid van de hertogelijke raad
in 1334. Buiten de banden tussen bepaalde hertogelijke raadsleden en schepengeslachten kan
voor Brussel nog worden gewezen op families waarvan leden zijn geattesteerd als schepen, een
riddertitel voeren en wier zonen en dochters vaak huwelijksverbintenissen aangaan met deze
van een ridder, al dan niet in het bezit van een heerlijkheid, zoals de families Van Stalle, Taye,
Estor, Pipenpoy en Swaef (Brabantica 1956-1971).
Heerlijkheden, eigendomstitels enz. werden vaak afgestoten door verkoop, als delging van een
schuld e.d. en leidden omgekeerd bij de verwervende partij tot bezitsvermeerdering, zoals
Leefdale Oorschot en een deel van Hilvarenbeek en Diessen aankocht. In dit geval is het
burggraafschap Brussel op 13 mei 1328 nog eigendom van Jan van Marbais. Tussen deze datum
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en 28 augustus 1329, eerste vermelding van Leefdale als burggraaf van Brussel (Avonds
1980-1981, 287) moet laatstgenoemde het burggraafschap hebben verworven.
15. Overweging in dit verband verdient bijv. de volgende passage die, om N. Elias' terminologie
te gebruiken (Die höfische Gesellschaft 1975: 103), bezwaarlijk uit het adellijk
‘statusconsumption-ethos’ afkomstig kan zijn maar eerder past binnen een burgerlijk
‘saving-for-future-profit-ethos’. Indien laatstgenoemd verband terecht zou zijn en navolgende
passage niet vanuit een kerkelijke modestas- of soberheidsgedachte dient verklaard, dan bestaat
misschien toch de mogelijkheid dat Boendale dergelijke moraal van burgerlijke signatuur onder
meer ook aan de adel wil voorhouden om hun ‘status-consumption-ethos’ binnen de financiële
perken te houden:
Dat ghi vroedelike leeft
Van dien dat u God gheeft,
Dat moet u emmer vromen:
Maer als u vriende over comen,
Ofte alst eyscht die tijt,
Willic dat ghi costelijc sijt
Na dattie tijt is ofte die vrient:
So hebdi der wijsheit ghedient.
(III, 3, 679-686)
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De stedelijke context van het werk van Jan de Weert (veertiende
eeuw)
Herman Brinkman
Een van de eenvoudigste, maar tevens meest intrigerende vragen die men zich bij
het onderzoek naar de wisselwerking tussen stad en literatuur in de middeleeuwen
kan stellen, is wel de kwestie wanneer er zich voor het eerst een literatuur manifesteert
die speciaal afgestemd lijkt te zijn op een stadspubliek.
Uit het onderzoek van Kinable in deze bundel blijkt dat reeds in de eerste helft
van de veertiende eeuw een auteur als Jan van Boendale binnen de marges van een
adellijk mecenaat een deels op de stad georiënteerd oeuvre vervaardigde. De voor
een navolger van Maerlant doorgaande Boendale toont daarmee dat hij in zijn
publiekskeuze allerminst aan de leiband van zijn leermeester loopt. Het is immers
al wel duidelijk dat Maerlant met zijn werken nooit de bijzondere ambitie heeft gehad
stadsburgers te bereiken, ook al werd hij uiteindelijk wel in die kringen gelezen.1.
In hetzelfde licht bezien kunnen we ons eveneens afvragen of Jan de Weert, die
net als Boendale een leerling uit de ‘school’ van Maerlant heet te zijn, in zijn
publieksgerichtheid wel met zijn voorbeeld overeenstemt. Er zijn van Jan de Weert
slechts vier moraliserende werken overgeleverd: drie Rogier-gedichten - een navolging
van Maerlants Martijn-reeks - en een zondenspiegel genaamd Nieuwe doctrinael of
Spieghel van sonden. Naar zijn eigen zeggen heeft hij vanaf het moment dat hij begon
te schrijven tot aan het werk aan de Nieuwe doctrinael met een zeker succes
wereldlijke gedichten vervaardigd. Voor wie hij deze gedichten schreef, of waar ze
over gingen vermeldt hij niet. In de bewaard gebleven gedichten ontbreken eveneens
aanwijzingen die iets zouden kunnen onthullen over opdrachtgevers of beschermheren.
Zijn er in zijn oeuvre dus geen expliciete verwijzingen naar een eerste lezer te vinden,
aanknopingspunten die het mogelijk maken althans op indirecte wijze het beoogde
lezerspubliek te achterhalen zijn er mijns inziens wel. Met name in de Nieuwe
doctrinael is er een aantal passages aan te wijzen waarin een in principe vrij algemene
leer wordt omgebogen naar een context die specifiek stedelijk mag heten. In dit
artikel zal ik trachten aannemelijk te maken dat Jan de Weert beschouwd moet worden
als een der vroegste auteurs die in eerste instantie schreven voor een stedelijk publiek.
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Jan de Weert en Ieper
Voorafgaand aan een inhoudelijke bestudering van het werk van Jan de Weert is een
nadere bepaling van de tijd en de omstandigheden waarin de auteur werkte hier wel
op zijn plaats. Zoals Jacobs, de uitgever van de Nieuwe doctrinael reeds constateerde
zijn de spaarzame gegevens die we van hem weten ook van hemzelf afkomstig.2. Hij
noemt zich Jan die Weert, soms met de uitbreiding van Ypere en hij is van beroep
clerc in surgyen. In Ieper kent men hem en geniet hij ook een zeker aanzien.
Wanneer hij leefde en in welke jaren hij als auteur werkzaam was is hoogst
onduidelijk. Zijn werk is overgeleverd in twee vijftiende-eeuwse handschriften, maar
wordt door Jacobs op grond van de betrokkenheid waarmee hij spreekt over de dood
van Jacob van Maerlant gedateerd in de vroege veertiende eeuw, ervan uitgaande
dat de melding van diens overlijden in een latere periode geheel aan actualiteit zou
hebben ingeboet. Zijn gebrekkige verstechniek zou een datering in de veertiende
eeuw bovendien ondersteunen.3. Aangezien geconstateerd kan worden dat de
sprookspreker Willem van Hildegaersberch voor zijn gedicht Van den testament te
rade is gegaan bij een corresponderende passage in de Nieuwe doctrinael (en daaruit
slechts een sequentie rijmwoorden en regelflarden overnam) kan inderdaad niet
anders worden geconcludeerd dan dat de Nieuwe doctrinael ruimschoots voor het
einde van de veertiende eeuw moet zijn geschreven.4. De werkzaamheid van Willem
van Hildegaersberch lag immers tussen 1383 en 1408 en zijn arbeidsterrein strekte
zich grofweg uit over het westelijke deel van het huidige Nederland.5. Voor de Nieuwe
doctrinael Willem ter ore of onder ogen kwam zal het werk dus al een ruime
verspreiding hebben gekend in zuidelijker streken.
Tot dusverre zijn er met betrekking tot de auteur slechts drie gegevens uit
historische bronnen bekend gemaakt, die alle drie met elkaar gemeen hebben dat zij
handelen over een zekere veertiende-eeuwse Jan de Weert uit Ieper, zonder dat
duidelijk wordt of dit ook de chirurgijn en de auteur is die we zoeken. Deze gegevens,
die reeds in de vorige eeuw boven tafel kwamen, kunnen hier worden uitgebreid met
een achttal vermeldingen van personen uit Ieper, die leefden in de veertiende eeuw
en als naam Jan de Weert droegen (zie de Bijlage). Aan de hand van deze gegevens
valt uit te maken dat er destijds, verspreid over de hele veertiende eeuw, mogelijk
minstens vier, waarschijnlijk echter minstens vijf mannen geleefd hebben onder die
naam. Helaas wordt er slechts in een geval een beroep opgegeven (lakenkoopman),
zodat we al met al slechts kunnen constateren dat er te Ieper een familie De Weert
was, waarin de naam Jan meer dan eens voor-
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kwam. Van deze familie De Weert kan overigens nog gezegd worden dat zij
waarschijnlijk niet tot de stedelijke toplaag behoorde.6. Niettemin kunnen we deze
gegevens toch beschouwen als een aanwijzing dat onze auteur in Ieper gelokaliseerd
moet worden.
In de Nieuwe doctrinael komt een passage voor die erop zou kunnen duiden dat
dit werk inderdaad ook in Ieper werd geschreven: twee vrouwen ruziën erover wie
nu het machtigst is, O.L.V. van Rosebeke of O.L.V. van Aardenburg. Aardenburg
nu is gelegen in het huidige Zeeuws-Vlaanderen en was reeds in de veertiende eeuw
een wijd en zijd bekende bedevaartplaats. Voor West-Rozebeke ligt dat anders. Deze
plaats is als bedevaartplaats pas in 1384 voor heel Vlaanderen van belang geworden
nadat Philips van Bourgondië er een jaarlijkse plechtige ommegang instelde ter
gedachtenis aan de slag bij West-Rozebeke twee jaren daarvoor. Voordien moet de
uitstraling ervan aanzienlijk minder zijn geweest.7. Niet zonder betekenis is het feit
dat de Nieuwe doctrinael als vroegste bron geldt waarin deze bedevaartplaats ter
sprake komt.8. De scene die Jan de Weert beschrijft lijkt dan ook het meest thuis te
horen in een plaats die niet ver gelegen is van het dan nog niet zo bekende
bedevaartsoord. Daar Ieper en West-Rozebeke slechts dertien kilometer van elkaar
zijn verwijderd lijken we hier dus een argument te hebben dat, samengenomen met
het gegeven dat Jan de Weert zeer waarschijnlijk in Ieper vertoefde, ervoor pleit deze
stad dan ook te beschouwen als de plaats waar de Nieuwe doctrinael is geschreven.

Publieksgerichtheid van het werk
De Nieuwe doctrinael is de bewerking van een ons onbekend Latijns traktaat dat
handelt over de zeven hoofdzonden en de tien geboden, over doodzonden en dagelijkse
zonden en over de trits biecht, berouw en boete. De strenge en systematische opbouw
verraadt dat Jan de Weert een geschrift voor zich heeft gehad, dat behoort tot een
genre dat bekend is als handleiding voor priesters die de biecht moeten kunnen
afnemen.9. In het kielzog van het besluit van het IVe Lateraans Concilie (1215) om
de jaarlijkse biecht voor iedereen verplicht te stellen, ontstond er in de loop van de
dertiende eeuw een enorme behoefte aan bruikbaar instructiemateriaal voor theologen
en priesters, waarin prompt werd voorzien door een ware vloedgolf van
encyclopedieën, handboeken, bisschoppelijke statuten, traktaten en andere
verhandelingen. Deze in het Latijn geschreven literatuur met een sterk casuïstieke
inslag was niet dan indirect (via kansel en onderricht tijdens de biecht) bedoeld voor
de
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leken. Wat deze werken gemeenschappelijk hebben is dat ze nauwgezet en
systematisch in kaart brengen met welke zonden een priester tijdens de afname van
een biecht te maken kan krijgen, zodat deze vervolgens een rechtvaardige
boetedoening kan opleggen.10.
De catalogus-structuur van deze biechtinstructies is duidelijk aanwezig in de Nieuwe
doctrinael en we mogen daarom ook aannemen dat Jan de Weert die aan een dergelijke
bron heeft ontleend. Het is echter een praktische onmogelijkheid de precieze bron
te achterhalen. Het probleem voor de onderzoeker is dat duizenden van deze teksten
en aanverwante traktaten over de hoofdzonden een onopgemerkt bestaan leiden in
talloze bibliotheken, zonder dat er edities beschikbaar zijn.11.
Doordat nu de inhoud van deze casuïstieke geschriften in hoge mate stereotiep is,
wordt het gemis van de brontekst enigszins ondervangen. Een aantal teksten uit dit
genre is bovendien wel in het Middelnederlands vertaald. Door vergelijking van de
Nieuwe doctrinael met deze andere teksten, of teksten die aan de casuïstieke literatuur
sterk schatplichtig zijn, kan toch een goede indruk verkregen worden van de manier
waarop Jan de Weert met zijn bron is omgegaan.12. Het volgende voorbeeld maakt
dat duidelijk.
In zijn behandeling van het derde gebod du salt die heileghe daghe vieren maant
de auteur, conform de voorschriften, eenieder af te zien van werk op zon- en
feestdagen. Maar hij maakt er een voorbehoud bij dat ontleend is aan een der
kerkvaders en dat op overeenkomstige plaatsten in de literatuur over het derde gebod
telkens terugkeert. In De confessione van Robert de Sorbon (dertiende eeuw) staat
het er aldus: ‘Melius enim ei esset terram arare, secundum Hieronymum, quam
choreas ducere’ (Het zou, volgens Jeronimus, beter voor hem [de overtreder van dit
gebod] zijn het land te beploegen, dan te dansen).13. In het vijftiende-eeuwse
Cancellierboeck vinden we het in min of meer dezelfde bewoordingen terug: ‘Het
waer mynre sunde lant te eren des sondaechs dan danssen. Augustinus: Melius est
arare in diebus festivis quam corizare.’14. Het Fundament vander kirstenre geloven,
een vijftiende-eeuws catechetisch werk, voegt aan deze bepaling het element
‘handarbeid’ toe: ‘want sunte Augustinus seget dattet myn quaets weer te eeren ende
te bouwen den acker of te spinnen die wolle dan die manne of die wive onschemeliken
springen in der straten opten heilgen dach.’15.
Jan de Weert heeft het citaat van Augustinus (of Hieronymus) ook onder ogen
gehad, dat blijkt uit de regels 1761-1768 van de Nieuwe doctrinael:
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Hem waer beter dat hi wrachte,
Wevede of vollede op heileghe daghe,
Also hi werkes daghes plaghe,
Dan hi in die taverne gaet
Ende des drancs soe vele inlaet,
Dat hi verliest alle sijn memorie,
Met lachene of met ydelre glorie,
Met sweren, met coepen ende met vercoepen.

De conjunctiefconstructie ‘Hem waer beter’ laat zich duidelijk herkennen als een
vertaling van het ‘Melius enim ei esset’ dat we bij Robert de Sorbon, en in licht
variërende vorm ook in de andere passages lezen. Waarin de Nieuwe doctrinael zich
echter onderscheidt is dat de oorspronkelijke agrarische context van het citaat volledig
is losgelaten en het bewerken van het land vervangen is door ‘arbeiden, weven of
vollen’, waardoor dit tekstgedeelte met het specifiek noemen van de voornaamste
stedelijke ambachten doelbewust in een stedelijk perspectief is geplaatst. De erop
volgende regels ‘Dus verdwasen si ende verrinnen/Meer dan si ter weken winnen’
(r. 1786-1787) lijken bovendien te verwijzen naar arbeiders in loondienst.
Jan de Weerts opzettelijke ingreep in de brontekst (de kans dat in zijn Latijnse
bron deze verandering reeds aanwezig was mag klein worden geacht) geeft reeds
een eerste aanwijzing voor de relatie tussen de Nieuwe doctrinael en een geïntendeerd
stadspubliek.

Jan de Weert aan het woord
Een groot probleem bij het interpreteren van een tekst als de Nieuwe doctrinael, is
de voortdurende onduidelijkheid die er bestaat of een tekstfragment nu direct ontleend
is aan de bron of dat het de eigen visie van de auteur representeert. Nu zijn er wel
manieren te bedenken om deze klip te omzeilen. Zo kan men bij voorbeeld bij de
passages over de hoofdzonden en hun diverse vertakkingen grote verschillen in het
aantal regels dat voor elk van de hoofdzonden wordt uitgetrokken opvatten als
indicatoren van het relatieve belang dat de auteur eraan hecht. Doet men dit dan
treden er inderdaad treffende verschillen aan het licht.16. Zo blijkt dat verreweg de
meeste aandacht uitgaat naar de Hebzucht en dat de Hoogmoed er het bekaaidst vanaf
komt. De constatering van deze opmerkelijke wanverhouding tussen de twee
hoofdzonden die elkaar traditioneel de suprematie betwisten17. biedt ruimte voor de
veronderstelling dat Jan de Weert kennelijk meer belangstelling
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heeft voor de zonden die verband houden met het verwerven van materieel bezit dan
voor de zonden die vanouds met de adel werden geassocieerd.18. Deze trek in zijn
werk is geheel in overeenstemming met een meer algemene tendens in de late
middeleeuwen die een opwaardering van de Hebzucht ten koste van Hoogmoed
vertoont. De verklaring hiervoor wordt, kort gezegd, gezocht in de toenemende rol
die het geld ging spelen in een economie die steeds meer verstedelijkte en waarin
bezit van geld vaak oude persoonlijke machtsrelaties verstoorde.19. Het verschijnsel
is echter algemeen van aard en het zou daarom onterecht zijn te besluiten dat de naar
verhouding buitensporige aandacht in de Nieuwe doctrinael voor de zonde die juist
te maken heeft met de macht van het geld het onmiddellijke gevolg is van het
functioneren van de tekst in een milieu waarin handel en geld het maatschappelijk
leven bepalen. Niettemin moet worden vastgesteld dat juist in een dergelijk (stads)
milieu de uitweidingen over de Hebzucht meer dan elders op hun plaats zouden zijn.
Een andere manier om achter Jan de Weerts eigen visie te komen is het zoeken
naar onderwerpen die buiten de ‘bronstructuur’ om blijven terugkeren en daarom als
een rode draad kunnen worden beschouwd. Een dergelijk motief zullen we in het
vervolg van dit betoog nog tegenkomen.
De methode die in de vorige paragraaf reeds werd beproefd leent zich natuurlijk
uitstekend voor ons doel: passages waarin een standpunt naar voren komt dat
opvallend verschilt van andere werken die gebaseerd zijn op traktaten over
hoofdzonden en tien geboden, of waarin ten minste andere zwaartepunten worden
gelegd, brengen iets aan het licht van de eigen inbreng van de bewerker. Hieronder
zal ik enkele passages bespreken waarin die andere accenten tevens gerelateerd
kunnen worden aan een specifieke publieksoriëntatie.

Een moraal voor stadsbestuurders
De langste uitweiding in de Nieuwe doctrinael over een bepaalde tak van een zonde
betreft de Latrocinia (Diefstal; r. 503-600). In plaats van een definitie te geven laat
De Weert een groot aantal concrete gevallen de revue passeren. De eerste twaalf
regels bevatten een beknopte opsomming van de meest alledaagse vormen van
diefstal: heimelijk goederen wegnemen, valsemunten, beurzen snijden, zilver van
riemen afsmelten en beesten ontvreemden en villen om vet of vacht. Tot zover niets
bijzonders. Dan volgt er echter een stuk - als onderdeel van een reeks
kruimelpraktijken van kleine criminelen en louche midden-
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standers bepaald opvallend met zijn lengte van 34 regels - dat handelt over degenen
die ‘beleyt hebben van steden’. Deze stadsbestuurders, zo wordt verteld, leggen het
volk nieuwe accijnzen en listige belastingen op, met het oogmerk er uiteindelijk zelf
beter van te worden. Ook zijn er magistraten die
Der ghemeenten goet vander poort,
Dat totten ghemeynen orbaer hoert,
In haer selves bate legghen.20.

Dat is erger dan diefstal, ‘want si stelent al den ghemeynen armen’ (r. 525), die zich
ervoor in het zweet werken. Hardop of stilzwijgend worden ze door eenieder vervloekt
en ook bidt de bevolking om hun tegenspoed. Deze zonde is niet alleen nadelig voor
de bestuurders zelf en het door hen aldus vergaarde kapitaal (de familie zal het geld
niet erven tot in de derde generatie) maar ook voor de interne stabiliteit van de stad.
Komen deze misstanden namelijk aan het licht dan wordt het volk uitzinnig van
woede en ontstaat er onenigheid en gewelddadig oproer. Ten slotte keert de auteur
zich tegen mensen die in hun streven naar persoonlijke rijkdom er niet voor
terugdeinzen de stedelijke onafhankelijkheid op het spel te zetten.
Jan de Weert ontpopt zich in dit fragment als pleitbezorger voor een rechtvaardig
stadsbestuur dat de communale middelen aanwendt ten bate van het algemeen belang,
dat zichzelf niet verrijkt door middel van spitsvondige belastingen en dat de
onafhankelijkheid en zelfstandigheid van de stad behoort te beschermen, een visie
die ook bij Boendale herhaaldelijk is terug te vinden.21.
Het is duidelijk dat hij hier zijn bron verlaten moet hebben. Want gaan we in
zondenspiegels of catechetische leerboeken op zoek naar een item ‘corruptie in het
stadsbestuur’ als onderdeel van Latrocinia, dan vinden we niet één voorbeeld waar
het onderwerp ‘onrechtvaardige belastingen opleggen’ in een exclusief stedelijke
context is geplaatst. In de regel wordt het - zo het al ter sprake komt - in verband
gebracht met de plichten van de adel.22. In het Ridderboec vindt men in een exposé
over de misdaden die de heren begaan ten opzichte van de bewoners van het gebied
waarover zij zeggenschap hebben, ook een stuk over belastingen die zwaar op de
bevolking drukken.23. Aan het slot ervan worden de steden gekapitteld omdat zij
accijnzen heffen. In de visie van de anonieme auteur van dit werk, dat zeer
waarschijnlijk werd geschreven voor een aanzienlijk edelman,24. worden accijnzen
door de magistratuur slechts geheven om zelf buitenissig gekleed te gaan en de bouw
van geldverslindende maar nutteloze stadhuizen te
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bekostigen. Met deze ongenuanceerde afwijzing van stedelijke belastingen lijkt de
auteur vertolker te zijn van de gevoelens van argwaan en afgunst die in het adellijke
milieu werden gekoesterd ten opzichte van de groeiende rijkdom en macht van de
steden. Zijn blikveld is duidelijk anders dan dat van Jan de Weert. Deze laatste stelt
het algemeen belang en de onafhankelijkheid van de stad centraal, en van daaruit
keert hij zich tegen de elementen die daar een bedreiging voor vormen. Overigens
is er bij Jan de Weert in het geheel geen sprake van landsheren of andere edelen die
belastingen opleggen. Hij gaat eenvoudig voorbij aan adelskritiek en beziet het
probleem slechts in een stedelijke dimensie.

Huwelijkszwendel
Als laatste tak van Luxurie of Wellust noemt Jan de Weert Raptum of Schaking. Zijn
omschrijving luidt als volgt:
Raptum heet die seste graet,
Die vele uut ghiericheiden gaet:
Als ic onleyde yemans kint
Om sijns goets wille, dat mi mint,
Al wille ict niet te valle bringhen,
Ghiericheit brinct mi te desen dinghen.+
+

(r. 1206-1211)

Uit bovenstaande regels zou men bijna de indruk krijgen dat het bij Raptum om een
tak van de Hebzucht ging. Dat is nu juist het merkwaardige eraan. Doorgaans wordt
onder Raptum het met geweld schaken en verkrachten van een maagd of weduwe
verstaan, zoals bij Thomas van Aquino.25. Sommige auteurs spreken in het geheel
niet over Raptum: onder de maar liefst veertien takken van Luxurie in Des coninx
summe bij voorbeeld is deze zonde niet opgenomen.26. Ook Jacobs, de uitgever van
de Nieuwe doctrinael, constateert in zijn commentaar dat hij nergens anders de
verbinding van schaking met hebzucht heeft aangetroffen.27. Dat het niet een terloopse,
aan zijn bron ontleende gedachte is, maar beslist eigen inbreng van Jan de Weert,
maken de volgende regels duidelijk, die zijn genomen uit de bespreking van het
negende gebod ‘Du en salst (...) gheens anders wijf begheren niet,/ Sijn huys, sijn
erve, noch sijn goet’ (r. 1906-1908):
Nu merct dan oft hi sere mesdoet,
Die met sijns evenkerstens wijf
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In dootsonden deelt sijn lijf,
Of die enich wijf ontleit
Om ghenuechte oft om haer goet
Als sulc met crachte of anders doet,
Haer ondanx ende haer vriende.+
+

(r. 1909-1916)

Ook hier wordt verwerving van geld of bezit aangevoerd als mogelijk en kennelijk
gebruikelijk motief voor schaking en opnieuw wijkt de Nieuwe doctrinael af van de
traditie.28.
De verklaring voor deze schijnbaar eigenzinnige invalshoek moet gezocht worden
in de sociale betekenis van schakingen in de veertiende eeuw. Uit studies van met
name Prevenier blijkt dat dit fenomeen in de Nederlanden van de veertiende en de
vijftiende eeuw dikwijls voorkwam, en in het bijzonder als middel werd gebruikt om
huwelijken af te dwingen.29. De dader was dan allerminst een tot wanhoop gedreven
minnaar, maar veeleer iemand die uit was op sociale stijging of het op relatief
eenvoudige wijze verwerven van kapitaal. Vooral rijke weduwen en wezen waren
potentiële slachtoffers. De voor het merendeel geldbeluste vrouwenrovers of
-verleiders vormden een reële bedreiging voor het familiebezit van met name de
gegoede burgerij.30.
Opvallend is dat in affaires waarin een clandestien huwelijk als uitvloeisel van
een schaking aan de orde was, burgerlijke en kerkelijke instanties duidelijk
verschillende standpunten huldigden. De Kerk was er vooral op gebrand eenmaal
afgesloten huwelijken te beschermen tegen bedreigingen als familieleden die zich
bleven verzetten en toonde geen interesse in de materiële kant van de zaak. De
wereldlijke overheid echter hechtte het grootste belang aan de factoren agressie en
bescherming van de familie-patrimonia, omdat die de basis vormden van de sociale
orde.31.
Het gebrek aan belangstelling van de Kerk voor de burgerlijke vrees
familiebezittingen te verliezen aan een vreemde stemt overeen met de reeds
geconstateerde afwezigheid van het element hebzucht in kerkelijke commentaren op
de zonde Schaking. Het pleit ook eens te meer voor de stelling dat Jan de Weert zijn
bron op dit punt vrij interpreteert. Voor ons doel van belang is de conclusie dat zijn
perspectief blijkt samen te vallen met dat van de door deze vorm van schaking meest
bedreigde groep, die van de rijke poorters. De verklaring voor Jan de Weerts
uitzonderlijke invalshoek lijkt derhalve ook dit maal te zijn gelegen in een beoogd
stedelijk functioneren van de tekst.
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Niet willen werken
Traagheid of Acedia heeft in haar meer dan duizendjarige loopbaan als een der
hoofdzonden een verandering doorgemaakt die dankzij onderzoek van Wenzel zeer
nauwkeurig te volgen is.32. De grote lijn in de betekenisverschuiving loopt van
‘verveling in de kloostercel’ via het meer abstracte ‘afkeer van de geest van wat voor
haarzelf goed is’ naar het praktische ‘verzaking van religieuze plichten’.33.
Aanvankelijk was Acedia een typische zonde van monniken, later werd het, onder
invloed van de scholastiek, geanalyseerd als een psychologisch verschijnsel, waarna
het tenslotte ten gevolge van popularisering en casuïstiek in de late middeleeuwen
van een geestesgesteldheid werd geëxternaliseerd tot (het verzuim van) concrete
handelingen in een religieus kader.
Jan de Weerts Traagheid vertoont trekken van zowel de tweede als de derde fase.34.
De definitie die hij geeft heeft betrekking op een geestesgesteldheid, maar de
afzonderlijke takken noemen slechts verschillende vormen van concrete nalatigheid.
De Nieuwe doctrinael onderscheidt zich van de godsdienstige traktaten doordat
alle takken van Traagheid er slechts in geseculariseerde zin worden geïnterpreteerd.
Helemaal aan het eind van de passage wordt in de laatste twee regels door middel
van een obligate kunstgreep nog even herinnerd aan de gebruikelijke betekenis:
Gheestelic machmen al dit
Toten dienste Gods oec keren.+
+

(r. 1007-1008)

Tepiditas (Lauwheid) is de enige tak van de Traagheid waar in de Nieuwe doctrinael
werk van wordt gemaakt. Met omhaal beschrijft Jan de Weert het geval van een
ambachtsman die te lui is om met werken zijn brood te verdienen. Het is het relaas
van de verloedering van een huishouden dat steeds dieper wegzinkt in een moeras
van werkloosheid, drankgebruik en speelzucht. Het gedrag van de man drijft hem
en zijn vrouw maatschappelijk naar de afgrond. Want zolang de man niets verdient,
moet de vrouw de inkomsten met spinnen zien te vergaren. Van dat hongerloontje
kunnen ze natuurlijk niet leven, zodat al spoedig gebrek ontstaat aan levensmiddelen
en brandstof voor haard en keuken. Er zit voor het tweetal niets anders op dan een
lening af te sluiten om ten minste in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Doordat
er echter weer problemen rijzen bij de aflossing worden ze herhaaldelijk voor het
gerecht gesleept. De vrouw, die inmiddels geen behoorlijke kleren meer heeft om
aan te trekken, heeft op het laatst geen andere keus meer dan zich te prostitueren. Zij
is een gemakkelijke prooi voor koppelaars,
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die haar in contact brengen met heren die graag schoenen en kleren voor haar kopen
in ruil voor lichamelijke genoegens. Als de man dan eenmaal in de gaten krijgt waar
zijn vrouw mee bezig is maakt hij haar vernedering compleet door haar ook nog eens
te mishandelen. Voor Jan de Weert is er uiteindelijk geen twijfel mogelijk dat de
man schuldig is aan het zondige leven van zijn vrouw.
Deze invulling van Acedia en van Tepiditas in het bijzonder is als eenzijdig
verwereldlijkte interpretatie uitzonderlijk in de rijke contemporaine literatuur over
dit onderwerp. Illustratief is de omschrijving van dezelfde tak in Des coninx summe:
‘Dat eerste is laeuheit of slapheit, dat een mensche onsen lieven here laeulike of
slaplike mint, die hij is sculdich sterckelic bernende ende vierichliken te minnen,
ende daerom wort die mensche laeuwe ende cout enich goet te doen’.35. De strekking
is ondubbelzinnig religieus: geen ‘goet doen’ betekent het nalaten van goede werken.
Weliswaar signaleert Wenzel het verschijnsel dat in de late middeleeuwen in de
opsomming van religieuze plichten ook een plaats vrij werd gemaakt voor de
vervulling van de taak die een ieder had gekregen overeenkomstig zijn (door God
gegeven) stand, toch moeten we ons realiseren dat die associatie van Labor met
Acedia slechts een zeer marginale rol speelde in de ontwikkeling van de
begripsbepaling van deze zonde.36.
De vraag rijst daarom wat De Weert ertoe gebracht heeft om datgene wat in zijn
bron vrijwel zeker afwezig was of ten hoogste een toespeling op standsgebonden
plichten, te laten uitgroeien tot een binnen dit onderwerp zo dominant thema. Het
antwoord kan nauwelijks meer verrassen. Als we ergens in de Nieuwe doctrinael een
omwerking van conventionele stof naar een bepaald milieu toe kunnen onderkennen
is het wel hier. Het lijdt nauwelijks twijfel dat Jan de Weert met zijn verhaal de
intentie vertoont gezinshoofden (in dit geval handwerkslieden) dwingend te wijzen
op de noodzaak van een arbeidsmoraal als wapen tegen potentiële armoede en
schande.
In twee andere passages in de Nieuwe doctrinael wordt eveneens op het verband
gewezen tussen lichtzinnigheid en de dreiging van armoede.
Het eerste voorbeeld is te vinden onder Luxurie of Wellust, te weten in de epiloog.
Hier komt Jan de Weert eigenlijk voor de tweede maal met zijn waarschuwing aan
onverantwoordelijke huisvaders op de proppen.
Daer toe es sulc onsalich keitijf
Die laet sitten sijnsselfs wijf,
Die hi ghesworen hevet trouwe,
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Ende gaet bi eenre vulre vrouwe,
Daer hi sijn goet al mede verteert,
Ende laet thuys enen cauden heert.
Wijf ende kinder liden groot ghebrec
Ende hebben hongher in haren bec,
Ende oft twijf mesdade dan
Bi armoede aen enen andren man,
Wiens ware die sculde dan des mans?+
+

(r. 1228-1238)

Het is een bijna identiek geval: de man verwaarloost zijn plicht als gezinshoofd en
roept daarmee onvermijdelijk armoede en schande over het gezin uit. In het eerste
voorbeeld was het de luiheid, in het tweede het overspel dat de aanleiding tot alles
vormde.
Het derde voorbeeld is beknopter, maar daarom niet minder eigenaardig. Ditmaal
is het de vraatzucht van de man die de teloorgang van zijn gezin inluidt. Jan de Weert
illustreert zijn waarschuwing met een voorbeeld dat hij tot drie maal toe presenteert
als eigen ervaring: hij kende een man met een onverzadigbare eetlust. De man had
de gewoonte zich vol te vreten tot op het punt dat hij absoluut niet verder kon. Dan
stak hij zijn vinger in zijn keelgat en maakte zo weer ruimte om het nog onaangeroerde
deel van zijn maaltijd alsnog te kunnen verorberen. Deze man was aan het eind van
zijn leven zo arm geworden dat hij in grote ellende stierf. Hij had menige vrouw te
schande gebracht en hij liet ook nog een aantal (beklagenswaardige) kinderen na.37.
Het valt op dat er in dit exempel geen enkel expliciet verband wordt aangegeven
tussen de vraatzucht en het ontluisterende einde van de man. Er is veeleer opnieuw
sprake van het hanteren van een variant van het telkens herhaalde afschrikkingsmiddel,
de fatale keten: huisvader zondigt - gezin lijdt gebrek - vrouw vervalt tot prostitutie.
De waarschuwingen van Jan de Weert spelen vooral in op de angst die leeft in
maatschappelijk kwetsbare groepen: wie niet veel geld heeft loopt een groot gevaar
bij slecht beheer van zijn zaken straatarm te worden. De boodschap is duidelijk:
alleen door naar behoren te werken, zorg te dragen voor het gezin en het huwelijk
te respecteren kan de dreiging van armoede gekeerd worden. In deze opvattingen
herkent men de kern van de burgermoraal, die bij uitstek actueel was in de
middeleeuwse stad, waar alleen degenen die zorg konden dragen voor een
verantwoorde omgang met hun geld het lot bespaard bleef alles te verliezen.38.
Na de voorgaande associaties van de Nieuwe doctrinael met een moge-
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lijk stadspubliek begint inmiddels de vraag te rijzen of er in Jan de Weerts werk dan
geen passages zijn aan te wijzen, die juist bedoeld zijn voor een adellijk publiek. In
een leerdicht als de Nieuwe doctrinael, dat bewerkt moet zijn naar een bron waarin
alle maatschappelijke geledingen aan bod behoorden te komen, zou men toch vele
op de adel toegesneden gedragsvoorschriften mogen verwachten.
Het aantal malen dat er over de adel wordt gesproken bedraagt echter niet meer
dan drie, waarvan er twee slechts zijdelingse opmerkingen zijn.
Sprekend over de Gulzigheid wordt opgemerkt dat:
Heeren, vrouwen ende ander liede
Mesdoen hier in herde vele+
+

(r. 1299-1300)

Een ander geval vinden we in een passage die slechts in een van de twee handschriften
voorkomt.39. Het betreft onwettige pastoorskinderen. Over hen deelt de tekst mee:
Die heren treckense in haren raet,
Het worden rentmeesters ende toelnaren.
(...)
Nu duncmy, ic en weet niet wat doet,
Datmense alomme treckt boven,
In paus, in conincs, in heeren hoven.+
+

(variantregels 26-7 en 32-4
na tekstreg. 1879)

De opmerkingen zijn van tamelijk algemene aard en lijken niet aan een bepaald adres
gericht te zijn.
De enige tak van zonde die uitsluitend aan een nauwkeuriger omschreven adellijke
groep is gewijd betreft de Rapina of Tassament (afpersing en mishandeling),
ressorterend onder de Hebzucht.40. Het tekstgedeelte heeft als strekking dat er heren
zijn die hun arme verwanten tevreden moeten stellen en daarom deze tot misdaad
vervallen lieden de hand boven het hoofd blijven houden, ongeacht hun misdaden.
Ook zijn er heren die zelf de hereboeren onder voorwendsels gijzelen totdat zij hen
laten delen in hun rijkdom. Het gevolg van dit alles is een grote onveiligheid op het
platteland, ook voor de reizende koopman, die is overgeleverd aan de terreur van de
roofridders. Zij verachten de boerenbevolking en sluiten zich als het even kan aan
bij huurlegers
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Om te doden, te roven man ende wijf,
Om die steden te bernen, ende te verraden
Die hem noyt niet en misdaden.+
+

(r. 660-662)

Rapina is een vast onderdeel van de zonde Hebzucht in het genre biechtspiegels en
traktaten over de hoofdzonden.41. Zonder uitzondering zijn het de roofridders die het
ontgelden moeten. Het is immers de stereotype zonde van de adel, die juist tot taak
heeft de zwakken te beschermen en de veiligheid in het land te waarborgen. Degenen
die er volgens Jan de Weert van te lijden hebben zijn de boeren, de steden en
kooplieden. En daarmee wordt al meteen aangegeven hoe moeilijk het is om het
perspectief van waaruit deze fulminatie is geschreven op ondubbelzinnige wijze vast
te stellen. Hoewel namelijk de wandaden van deze goddelozen (‘Si nemen na haren
werken, dunct mi / Dat God noch hemel noch helle en si [r. 685-686]) scherp
veroordeeld worden, is het maar de vraag of dit gebeurt vanuit het streven deze
mensen direct aan te spreken op hun gedrag, of dat er slechts over deze groep
gesproken wordt vanuit het standpunt van de machteloze slachtoffers. Bedacht moet
worden dat vrede en veiligheid op het platteland voorwaarden zijn voor de bloei van
de handel en daarmee het welvaren van de stad. De onverhulde karakterisering van
deze adellijken als goddelozen en onverbeterlijke misdadigers (Sy sijn in die quaetheyt
so verhart, / Datter nimmermeer doghet an en wert [r. 669-670]) weerhoudt mij ervan
deze passage op te vatten als een direct aan hen gerichte boodschap. Waarom zou
men preken tegen lieden waarvan bij voorbaat al vaststaat dat ze zich toch nooit
zullen verbeteren?
Vatten we het bovenstaande samen dan kunnen we wel stellen dat de plaats die
de adel in de Nieuwe doctrinael krijgt toebedeeld uiterst mager is. De enige
substantiële passage is die van de exclusief adellijke zonde Rapina, die evenwel een
obligate plaats inneemt in de dwingende structuur van het deel over de zeven
hoofdzonden en wellicht eerder moet worden opgevat als reactie vanuit een stedelijk
perspectief op de bedreiging van stabiliteit continuïteit van handel en agrarische
produktie, dan als een directe aansporing aan individuele zondaars hun gedrag te
staken.
Eerder reeds zagen we dat op een plaats waar een kapitteling van de adel verwacht
mocht worden (bij het onderdeel ‘onrechtvaardige belastingen opleggen’ bij
voorbeeld42.) de adel vervangen werd door de stadsmagistratuur. Daarnaast vindt men
behalve de felle afkeuring van de terreur van roofridders en hun beschermers niets
in de Nieuwe doctrinael dat gerelateerd kan worden aan een specifiek voor de adel
bestemde moraal. Misschien wel het meest opvallend is de afwezig-
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heid van concrete referenties aan hof en hofleven.
Al met al kan worden geconcludeerd dat ook in de marginale rol die de adel vervult
in de Nieuwe doctrinael steun kan worden gevonden voor de stelling dat het werk
geschreven is vanuit een stedelijk perspectief en voor een stedelijk publiek.

De Rogier-gedichten
Door het ontbreken van stereotiep vergelijkingsmateriaal is het minder eenvoudig
om op de boven toegepaste wijze de publieksintentie van de Rogier-gedichten te
achterhalen.43. Er is echter alle reden om aan te nemen dat deze gedichten geschreven
werden voor eenzelfde publiek als de Nieuwe doctrinael. In het tweede Rogier-gedicht
komt een passage voor waarin de theoloog Johannes Beleth wordt geparafraseerd.
Daarbij komt het onderwerp ‘zondagsviering’ ter sprake. Jan de Weert kort zijn
bespreking ervan in met de opmerking:
Hoe men die mesdaghe vieren sal
Toeghet die spieghele van zonden al,
Dien ic dichte voer desen.+
+

(r. 1209-1211)

Een dergelijke verwijzing heeft alleen maar zin als het publiek bekend is met dit
werk. Even later, in dezelfde passage, wordt opnieuw verwezen naar de Nieuwe
doctrinael. In het gedeelte wordt uiteengezet dat God bepaald heeft dat van de
goederen die hij de wereld schenkt tien procent, benevens allerlei offerande, aan
hemzelf toekomt. Geestelijkheid en ridderstand, zo wordt uitgelegd, hoeven niet te
werken, maar zijn eraan gehouden hun godsdienstige en beschermende taken naar
behoren uit te voeren. Het ‘gemeene volc’ daarentegen, ‘te poerten ende te lande’
moet door hard werken die ‘goddelijke’ tienden verdienen en afstaan aan geestelijken
en ridders. Op dit punt aangekomen breekt Jan de Weert zijn betoog opnieuw af:
Hoe dat men tiende sal gheuen
Ende offerande, hebbic ghescreuen,
In den spieghel van zonden.+
+

(r. 1249-1251)

Twee zaken laten zich uit deze passage afleiden. Ten eerste hebben we weer te maken
met dezelfde situatie als in de regels 1209-1211, een verwijzing dus die alleen relevant
is wanneer het beoogde publiek van beide werken nagenoeg overeenstemt. Ten
tweede zijn de instructies
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over hoe de tienden dan gegeven moeten worden allereerst bestemd voor het werkende
deel van de mensheid, het niet-adellijke lekenvolk in de stad en op het platteland.
De bekorting van de stof op dit punt onder verwijzing naar de Nieuwe doctrinael
wijst er dus op dat leden van die groep juist tot het veronderstelde lezerspubliek
behoren.
Een tweede observatie die in dit verband de aandacht verdient is dat de
Rogier-gedichten weliswaar een expliciete navolging van Maerlants Martijn-gedichten
zijn, in vorm, opzet en dikwijls ook naar de letter, maar dat er een fundamenteel
verschil bestaat tussen de verhouding Jacop/Martijn en Jan/Rogier. Terwijl Maerlant
Jacop en Martijn tekent als twee aan elkaar gewaagde opponenten, kan de relatie
tussen Jan en Rogier op het vlak van de aanwezige kennis worden gekarakteriseerd
als die tussen een schoolmeester en zijn leerling. Slechts in naam heten de gedichten
disputaties te zijn, want van begin tot eind is het de onwetende Rogier die vraagt en
Jan die antwoordt.44. Ook zegt Rogier uitdrukkelijk dat hij geen partij vormt voor
Jan, zoals Martijn dat wel voor Jacop was. Rogier is een leek die nog helemaal moet
worden opgevoed.45.
Deze significante afwijking ten opzichte van het verder zo nauwgezet nagevolgde
voorbeeld moet mijns inziens verklaard worden vanuit een andere functie van Rogier.
Door zijn vragende houding en openlijke verklaringen van onwetendheid kan hij
veel beter figureren als identificatiemodel voor de leergierige lezer.46. Misschien zou
dan ook de (weliswaar van Maerlant afgekeken) insinuatie van Jan dat Rogier liever
op ‘ghewin van ghelde’ uit is, dan op kennis die hem zijn ziel zal redden,47. mogen
worden opgevat als indicatie dat Jan de Weert de geldverdienende, maar nog weinig
ontwikkelde burger als zijn ideale lezer beschouwt.48.

Het feitelijke lezerspubliek
Men kan zich afvragen of Jan de Weerts gedichten terecht zijn gekomen bij het
publiek dat hij in gedachten had. Het liefst zouden we dat nagaan door uit te zoeken
of de door hem geschreven werken misschien voorkomen op boekenlijsten waarin
het bezit van stedelingen wordt gespecificeerd. Helaas levert dat minder gegevens
op dan men zich zou wensen, niet omdat hij niet gelezen zou zijn, maar omdat er
maar zo weinig van die boekenlijsten bekend zijn.
De vanwege de datering belangrijkste boekenlijst is die van de Gentenaar meester
Symoen Elyaes, mogelijk een collega van Jan de Weert, indien althans de suggestie
van De Pauw, die hem een ‘geleerd
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burger, waarschijnlijk een chirurgijn’ noemt, correct is.49. Hij bleek in 1376 in het
bezit te zijn van drie boeken, waaronder ‘j cleenen Spieghel’. Helaas kan het
nauwelijks vager, want geschriften met het woord ‘spiegel’ in de titel werden zo
populair aan het eind van de middeleeuwen dat welhaast elk belerend of stichtelijk
werk zo kwam te heten, zij het dan dat er eigenlijk pas in de vijftiende eeuw sprake
is van een hausse in ‘spiegel-titels’.50. Enkele veertiende-eeuwse werken die
tegenwoordig bekend zijn onder een dergelijke titel, zoals Jan Praets Speghel der
wijsheit of de anonieme Spieghel der sonden - om verwarring te voorkomen: de
Vlaamse vertaling van Peraldus Summa de vitiis - danken hun naam veelal aan latere
uitgevers en zijn dus niet contemporain. Evenmin is het waarschijnlijk dat Ruusbroecs
Spieghel der ewigher salicheit bedoeld is. De eerste, overigens zeer bescheiden
tekenen van Ruusbroec-receptie in de (adellijke) lekenwereld zijn immers pas te
vinden in het Beatrijs-handschrift uit 1374.51. Wanneer er met de ‘cleenen Spieghel’
uit 1376 niet gedoeld wordt op een excerpt uit Maerlants Spiegel historiael of
Boendales Lekenspiegel52. zou Jan de Weerts zondenspiegel, met zijn bescheiden
omvang van ca. 3000 versregels, een goede kandidaat zijn.
Een andere voor ons belangrijke boekenbezitter, de eveneens uit Gent afkomstige
Jan Wasselins had tussen zijn ruim dertig Middelnederlandse werken een vlaemschen
doctrinael (waarschijnlijk de Dietsche doctrinale) en nog een andere doctrinael.
Mogelijk is de laatste titel te identificeren met Jan de Weerts zondenspiegel. Wel
moet worden bedacht dat het woord doctrinael in het algemeen de naam voor een
moralistisch leerdicht was en dat het een naam is die ook in andere titels is verwerkt.53.
Toch heeft Jan de Weerts Nieuwe doctrinael in dit geval vanwege omvang, datering
en titel goede papieren voor identificatie met het boek van Jan Wasselins. In elk
geval zou het in zijn collectie waarin naast stichtelijke boeken ook titels als Jans
teestije, Mellibeus en Wapene Martijn prijken beslist niet uit de toon zijn gevallen.
Dat de Nieuwe doctrinael ook in Holland lezers trok werd reeds duidelijk aan het
voorbeeld van Willem van Hildegaersberch, al representeert hij natuurlijk vanwege
zijn beroepsmatige interesse geen algemeen lezerspubliek. Frappant is het wel dat
het opnieuw een collega van Jan de Weert is, de Leidse meester Gerijt die berbier,
die in 1470 onder andere een doctrinale in hout gebonden en noch een oudt doctrinale
blijkt te hebben bezeten.54. Weer weten we niet zeker of een van de twee doctrinalen
het door ons bedoelde werk is, maar de belangstelling voor het genre onder
stadsburgers wordt er nogmaals door onderstreept. We zijn dan wel ten minste een
eeuw verwijderd
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van het oorspronkelijke moment van ontstaan.

Besluit
Wanneer we de hierboven naar voren gebrachte observaties nog eens overzien, dan
kunnen we vaststellen dat er meerdere aanknopingspunten zijn te vinden die ons in
staat stellen het oorspronkelijk geïntendeerde publiek te achterhalen. Als een van de
meest opvallende punten manifesteert zich dan de expliciete en herhaaldelijke
benadrukking van een arbeidsethos dat de klasse ambachtslieden wordt voorgehouden
en daarbij wordt verbonden met een strenge huwelijksmoraal: de man wordt telkens
herinnerd aan zijn plicht om bij de vrouw te blijven om zo samen het hoofd te kunnen
bieden aan de dreiging van armoede. Belangrijk is dat deze moraal, die typerend is
voor een stedelijke middenklasse,55. juist herkenbaar is in passages waar de auteur
een in vergelijking met traditionele teksten bewust afwijkende visie naar voren brengt.
Daarnaast bleek eveneens dat voorschriften met betrekking tot de zondagsviering
opzettelijk waren aangepast aan de situatie van stedelijke ambachtslieden, terwijl
ook de binnen de context opmerkelijke uitweiding over het belang van een integer
stadsbestuur en de opmerkingen over schakingen als middel tot kapitaalverwerving
bij uitstek relevant bleken voor een publiek uit de stad, dat blijkens (weliswaar
spaarzame) gegevens over boekenbezit belangstelling toonde voor het moralistische
leerdicht. Het werk van Jan de Weert, voor zover wij dat kennen, kan derhalve het
best worden beschouwd als vroege vertegenwoordiging van een literatuur die, hoewel
gebaseerd op geschriften die wortelen in de moraalfilosofie van de Kerk, toch
volkomen geënt is op het leefpatroon van de laat-middeleeuwse stadsbevolking.

Bijlage
Historische gegevens over inwoners van Ieper in de veertiende eeuw met de naam
Jan de Weert
1. 1306 (2 april) Jehan le Wert
Jehan le Wert, zijn zuster Bedde en Piere le Barbier (!) betalen 24 schellingen
issuenrecht aan de tresoriers van de stad Ieper wegens een erfenis die zij
ontvangen bij het overlijden van de vrouw van Jehan d'Alveringhem
[Stadsrekeningen Ieper, I, p. 207].
2. 1314 (12 januari) Jehan le Wert
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jehan le Rous en Nicole Willens de Zutscotes, optredend namens Grielekin,
wees van Lambiert Blauevoet, betalen 16 denieren issuenrecht wegens een
erfenis die de genoemde wees ontvangt bij het overlijden van Grielekin 'sWerts,
kind van wijlen Jehan le Wert [Stadsrekeningen Ieper, I, p. 454]
1325 (omstreeks 16 mei) Jehan le Wert
Jehan le Wert koopt een lijfrente van 10 lb. per jaar voor zijn twee dochters
tegen een bedrag van 70 lb. [Stadsrekeningen Ieper, II, p. 432]
1326 (25 januari) Jan de Wert
Jan de Wert woont in de voorstad buter timpelporte en betaalt 2 schellingen
belasting [Stadsrekeningen Ieper, II, p. 511]
1328 Jehans li Wert
Jehans li Wert wordt genoemd als een van de circa 50 vrijgelaten gevangenen
die (waarschijnlijk) sinds 1325 gegijzeld waren tijdens de periode dat Ieper zich
schaarde aan de zijde van de opstandelingen tegen de graaf en er een
‘democratisch’ bewind aan de macht was. Deze gevangenen zouden loyaal zijn
gebleven aan de castellain van Ieper. Zij ontvingen na de slag bij Kassel, toen
eenmaal de restauratie van een grafelijk gezind stadsbestuur een feit was,
schadeloosstelling van de overheid, mogelijk in de vorm van een vrijstelling
van door hen verschuldigde betalingen [Stadsrekeningen Ieper, II, p. 1020-22;
vgl. ook p. 946, n. 1]
1345 Jehan le Werd
Symon le Marescal wordt door de tresoriers betaald voor het gedurende 35
dagen onderhouden van enkele paarden die in dienst van de stad en van het
leger kreupel zijn geworden, te weten het paard van meester Jehan Reubelen,
van Jehan le Werd en van Jehan de Houtkerke [Willems 1844, p. 268 naar een
brief van Lambin, die het aanhaalt uit de (nu verloren) stadsrekeningen]
1350 (31 januari) Jehans le Werd
Jehans le Werd, als een der erfgenamen van Marie Scakeroens gaat accoord
met de schenking van de rente op een stenen huis in de Elverdinghestraat, aan
de proosdij van St.-Martin te Ieper [Cartularium St.-Martin, p. 360]
1362 (17 maart) Jhan de Weerd, lakencopere, d'oude en ‘weesen Jhans Weerds’
Regeling van de nalatenschap van Jhan de Weerd; betrokkenen waren o.a.
joncvrauwe Kerstine sWerds (de weduwe?) en Jacob de Weerd als een der
voogden van de wezen van Jhan de Weerd; aangezien er ook sprake is van een
‘Jhan de Weerd, lakencopere, d'oude’, die met zijn vrouw Kerstine ‘in tiden
verleiden’ een testa-
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ment gemaakt zou hebben, zou men kunnen afleiden dat hier over twee Jhan
de Weerds wordt gesproken, de één een zoon van de ander, beiden overleden,
en beiden getrouwd met een Kerstine. [Willems 1844, p. 269-70 naar een brief
van Lambin, die gedeeltelijk citeert uit een ‘Terrier’ van 1397; Serrure 1863,
p. 378]
9. 1373 (14 januari) Jehan le Werd
Schepenen van Ieper herroepen een vonnis tegen Tor Vierdijngh dat betrekking
had op de nalatenschap van Jehan le Werd [De Pelsmaeker 1914, p. 25, nr. 134]
10. 1373 Jan den Wert
‘van der doot van jan den wert’ [Beele 1975, p. 639, naar Brussel, Algemeen
Rijksarchief, Ieperse baljuwsrekeningen, rol nr. 1710, verso]
11. 1376 (26 januari) Jan de Weerdt
De Raad van Vlaanderen maakt een einde aan de vete tussen Rogier vander
Woestinen en een uit Ieper afkomstige Jan de Weerdt, broer van Pietren den
Weert; Jan zou de zus van Rogier te schande hebben gemaakt [Serrure 1863,
p. 378-379, naar een Register van Akten en Sententien van de Raad van
Vlaanderen te Gent]

Opmerking: Er leefde omstreeks het midden van de veertiende eeuw te Ieper ook
een zekere Jean de Paskendale, die echter in het Registre van den ghedinghen ende
beroupen voor schepenen van Ieper ‘Jehan le Werd dit de Passcendale’ wordt
genoemd [De Pelsmaeker 1914, p. 6, nr. 54]. Daar deze man blijkens zijn
naamsomschrijving en een tweetal vermeldingen in het Cartularium van de proosdij
van St.-Martin te Ieper onder de naam Jean de Paskendale de achternaam ‘le Werd’
niet altijd voerde [Cartularium St.-Martin, p. 384 en 385], lijkt het mij
onwaarschijnlijk dat hij als serieuze kandidaat beschouwd moet worden voor
identificatie met de auteur die zich ‘Jan die Weert van Ypre’ noemt.
Er moeten gedurende de veertiende eeuw ten minste vier, waarschijnlijk echter
ten minste vijf personen in Ieper hebben geleefd met de naam Jan de Weert (Jean de
Paskendale niet meegerekend). In de volgende jaren is er namelijk sprake van een
overleden Jan de Weert: 1314, 1362 en 1373 (waarbij er in 1362 gedoeld schijnt te
worden op een pas overleden en een reeds lang overleden Jan de Weert), terwijl er
in 1376 nog een in leven is.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zie Van Oostrom, Maerlant voor stad en burgerij (deze bundel).
Nieuwe doctrinael ed. 1915, 1.
Over de datering zie Nieuwe doctrinael ed. 1915, 2-6.
Nieuwe doctrinael ed. 1915, 321, het commentaar bij de regels 2351-2383.
Van Oostrom 1987, 55.
Een groot aantal personen met de familienaam De Weert uit de periode 1280-1392 wordt
opgesomd door Beele 1975, 639-640; het is echter niet uitgesloten dat er meer dan een familie
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

met die naam is geweest. In elk geval komt de naam De Weert in de dertiende eeuw niet voor
als een van de Ieperse patriciërsfamilies (Fecheyr 1974, 295-303).
Hoewel algemeen wordt aangenomen dat de processie is ingesteld op bevel van de graaf is dit
niet strikt bewezen (Weale 1869-1870, 154-155). Wel is duidelijk dat er van een sterke stijging
in populariteit van het plaatselijke Mariabeeld sprake is na de veldslag van 1382. M.n. te Brugge,
waar in of voor 1396 een broederschap werd opgericht ter verering van O.L.V. van Rozebeke,
sloeg deze devotie aan, omdat men aldaar graag het echec van de grote rivaal Gent herdacht.
Documenten met betrekking tot de verering van het Miraculeus Beeld dateren overigens uit de
vijftiende eeuw en later. Dedier (1923, 21) is van mening dat pas na 1382 het Miraculeus Beeld
van Maria uit het kleine kapelletje in het bos nabij West-Rozebeke gedragen werd naar de kerk
aldaar, zeer waarschijnlijk om de plotseling aangezwollen toeloop van bedevaartgangers het
hoofd te kunnen bieden.
Dedier 1923, 14. Opgemerkt moet worden dat Dedier uitgaat van 1362 als sterfdatum van Jan
de Weert. Zoals blijkt uit de gegevens in de Bijlage is er echter geen reden om de in 1362
gestorven Jan de Weert (de jonge, welteverstaan) bij identificatie met onze auteur te verkiezen
boven zijn drie of vier veertiende-eeuwse naamgenoten. Niettemin blijft het gegeven van belang
dat de bronnen die ons inlichten over de verering van het Mariabeeld dateren van na 1382 en
waarschijnlijk maken dat in de periode ervoor de pelgrims slechts uit de nabijheid afkomstig
waren (zie ook Dedier 1923, 15).
Voor een karakterisering van de achtergrond waartegen de Nieuwe doctrinael moet worden
gezien, raadplege men het artikel van Robertson 1947, over het vergelijkbare Middelengelse
Handlyng synne.
Voor een schets van de ontwikkelingen op dit gebied en de doorwerking van deze pastorale
literatuur in geschriften in de volkstaal raadplege men Arnould 1940 (Hoofdstuk 1), Boyle
1982, Michaud-Quantin 1970, Oberman 1978, Troelstra 1901 en 1903 en Weidenhiller 1965.
Om een indruk te krijgen van de onoverzienbare massa onuitgegeven teksten in het genre
‘traktaten over zonde en deugd’ volstaat het om de inventarisatie van beginregels door Bloomfield
e.a. 1979 ter hand te nemen.
Voor dit doel heb ik gebruik gemaakt van de volgende studies en tekstuitgaven: Bloomfield
1967, Cancellierboeck ed. 1931, Des coninx summe ed. 1900-1907, Robert Grosseteste, Templum
dei ed. 1984, Heinrich von Langenstein, Erchantnuzz der sund ed. 1969, Lieftinck 1943a,
Lieftinck 1943b, Robertson 1947, Spaapen 1940, Die spiegel der sonden ed. 1900-1901, Troelstra
1903, Jan de Weert, Nieuwe doctrinael of Spieghel van sonden ed. 1915, Wenzel 1960 en van
op de UB te Amsterdam aanwezige microfilms van het enige Ridderboec-handschrift Brussel,
Koninklijke Bibliotheek Albert I, 643-644 en van hs. 's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek,
70 H 29, waarin een redactie van het Fundament vander kirstenre geloven is opgenomen.
Vgl. Nieuwe doctrinael ed. 1915, 122.
Cancellierboeck ed. 1931, 166.
Naar een microfiche op de UB te Amsterdam van het handschrift 's-Gravenhage, Koninklijke
Bibliotheek, 70 H 29, fol. 90r. De auteur van het Ridderboec verzuimt evenmin het citaat bij
het derde gebod aan te halen: ‘Ende daer om seit sinte Augustijn. Het ware orboirleker datmen
ghinghe ackeren op den velde / dan datmen op den vier dach of heileghen gach danste oft andere
sonden beghinge’ (naar microfiche UB Amsterdam van hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek
Albert I, 643-644, [mod.] fol. 38ra; met dank aan G. Warnar). Nog een ander voorbeeld, dat
echter op de joden betrokken wordt, vindt men bij Troelstra 1901, 44.
Het aantal regels dat in de Nieuwe doctrinael voor de zeven hoofdzonden wordt uitgetrokken
is als volgt: Hebzucht (491), Wellust (244), Gulzigheid (196), Nijd (129), Hoogmoed (106),
Traagheid (97) en Woede (92). Deze cijfers geven slechts een zeer grove indicatie van het
relatieve belang dat aan deze zonden wordt gehecht. Elke behandeling van een bepaalde
hoofdzonde is namelijk opgebouwd uit een (korte) inleiding, een definitie en een bespreking
van de verschillende takken of graden waarin de hoofdzonde uiteenvalt, waarbij deze takken
ook telkens worden gedefinieerd en (meestal) toegelicht. Nu mogen we aannemen dat de
definities, die per slot van rekening het geraamte van de tekst vormen, uit de bron zijn
overgenomen. Aangezien het aantal takken waarin de hoofdzonden zijn uitgesplitst ook nog
eens verschilt, zijn de genoemde regelaantallen minder betrouwbaar als instrument om het
relatieve belang dat Jan de Weert aan de verschillende zonden hechtte te demonstreren. Een
veel zuiverder beeld wordt verkregen door slechts het aantal regels commentaar of toelichting
per tak van zonde te tellen en dan het gemiddelde te nemen over een bepaalde hoofdzonde (de
hoofdzonden zijn immers opgebouwd uit een verschillende aantal takken). De regelaantallen
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42.

43.

44.
45.
46.

die aldus worden gevonden geven dus duidelijk aan bij welke zonden Jan de Weert het
noodzakelijk vond langer stil te staan:
Hebzucht (59), Wellust (25), Gulzigheid (11), Nijd (11), Traagheid (7), Woede (1) en Hoogmoed
(0). Let op de opvallende positie van Hoogmoed, waarvan dus geen enkele tak wordt
becommentarieerd.
Little 1971.
De iconografische traditie beeldde Superbia uit als een van zijn paard gevallen ridder (zie Little
1971, 31-35); vgl. ook de ridderlijke metaforiek in Des coninx summe ed. 1900-1907, 43.
Little 1971, 22-31.
Nieuwe doctrinael ed. 1915, r. 521-523.
Bijv. in Der leken spiegel, I, c. 34, r. 25-108 en III, c. 4, r. 349-356.
Zoals bijv. in Des coninx summe ed. 1900-1907, 263; zie ook Heinrich von Langenstein,
Erchantnuzz der sund ed. 1969, 79.
Lieftinck 1943 (b), 18-19. Een editie van het Ridderboec door G. Warnar is in voorbereiding.
Zie Warnar, Ridderboec en burgermoraal: literatuur vanuit de stad? (deze bundel).
Vergelijk de aanhaling door Jacobs in Nieuwe doctrinael ed. 1915, 85 en 309.
Des coninx summe ed. 1900-1907, 278-280.
Nieuwe doctrinael ed. 1915, 309.
Zie Spaapen 1940 en de aldaar aangehaalde literatuur.
De hier naar voren gebrachte gegevens zijn ontleend aan Boone e.a. 1984, Prevenier 1987 en
het artikel van Prevenier en De Hemptinne in LMA 3: ‘Ehe c. VII’.
Prevenier e.a. 1984, 26-27.
Prevenier e.a. 1984, 28-29.
Wenzel 1960.
Wenzel 1960, 46 en 88.
Nieuwe doctrinael ed. 1915, r. 912-1009.
Des coninx summe ed. 1900-1907, 253.
Wenzel 1960, 94-95.
Nieuwe doctrinael ed. 1915, r. 1323-1341.
Peters (1983, 29), die uiterst sceptisch staat tegenover het bestaan van een specifiek burgerlijk
waardenpatroon in de dertiende en veertiende eeuw, leidt uit het werk van twee
vroeg-vijftiende-eeuwse auteurs die afkomstig zijn uit de stedelijke middenklasse (Burkhard
Zink en Hans Rosenplüt) de contouren af van een mentaliteit die typerend zou zijn voor deze
groep en die zich laat samenvatten in drie hoofdzaken: (1) het huldigen van een uitgesproken
prestatie- en arbeidsmoraal, gepaard gaand aan het ageren tegen luiheid en niet willen werken;
(2) het praktiseren van een persoonlijke vroomheid die o.a. dient ter legitimering van de eigen
groep; en (3) strengheid in seksuele en huwelijksmoraal, die wordt ingegeven door de
economische noodzaak van een dubbel inkomen. Het eerste en het derde punt komen geheel
overeen met de door Jan de Weert gehuldigde moraal.
Leiden, Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Ltk. 194; voor het fragment zie Nieuwe doctrinael
ed. 1915, 190.
Nieuwe doctrinael ed. 1915, r. 613-688.
Met nog groter uitvoerigheid dan bij Jan de Weert komt het bijv. aan de orde in het Ridderboec
(zie Lieftinck 1943 (b), 6-19). In Des coninx summe zijn de roofridders opgenomen onder de
rubriek ‘roof’, een iets ruimere categorie dan ‘tassament’ (Des coninx summe ed. 1900-1907,
263).
Ook in de stiefmoederlijke behandeling van de Hoogmoed ontbreekt de gebruikelijke associatie
met de adel; vgl. Des coninx summe ed. 1900-1907, 29-33, waar de eerste tak van Hoogmoed
in een volgehouden metafoor vergeleken wordt met de verhouding tussen leenheer en leenman;
zie ook de typering van de hoogmoedige mens als trotse ridder aldaar op p. 43.
Jan de Weert, ‘Een dispitatie van Rogiere ende van Janne’ ed. 1866. Merk op dat de wijze van
uitgeven de schijn wekt dat het om een gedicht gaat. In werkelijkheid zijn het drie afgeronde,
zelfstandige stukken. De Eerste Rogier loopt van r. 1-858 en behelst 66 strofen van elk 13
regels; de Tweede Rogier omvat 35 strofen (r. 859-1312); de Derde Rogier ten slotte bestaat
uit 43 strofen (r. 1313-1870).
De Rogier-gedichten zijn zgn. quaestiones; zie Spies 1990, 143-144.
‘Een dispitatie van Rogiere ende van Janne’ ed. 1866, r. 40-52.
Ook in de Vierde Martijn is de verhouding Jacob/Martijn gewijzigd. De verklaring voor het
feit dat Martijn telkens de vragen stelt en Jacob antwoordt zou hier, volgens Hegman, gelegen

Herman Pleij, Op belofte van profijt

47.

48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.

zijn in de eerbied die de anonieme dichter (Hein van Aken?) Jacob (van Maerlant) toedraagt
(zie Hein van Aken, Vierde Martijn ed. 1958, 89).
Vergelijk de eerste strofe van de Tweede Martijn (Jacob van Maerlant, Strophische gedichten
ed. 1918, 46) en de eerste strofe van de Tweede Rogier (Jan de Weert, Disputatie ed. 1866, 45
[r. 863-864!]).
Dat de disputatie overigens ook buiten het universitaire milieu in de stad geen onbekend
verschijnsel moet zijn geweest laat de volgende post zien uit de rekeningen van Dendermonde
van het jaar 1393: ‘Item gheschynct tertyd als hier de disputatie was ter eere van meester
Reiniere, meester Janne den scoolmeester ende den anderen upzetters van der disputatie, grooten
weerden meesters ende clercken van vele diverssen steden ter vorscrevene disputatie van buten
incommende, den laedsten dach van hoeymaend, xii stoepe wyns, coste elc stoep v.gr., heft
ende betaelt v s.gr.’ (naar Broeckaert 1908, 280; met dank aan prof. dr. H. Pleij die mij hierop
attendeerde). We zien hier hoe de stadsoverheid de initiatiefnemers tot deze intellectuele
competitie aanmoedigt door te delen in de organisatiekosten.
De Pauw 1879, 161.
Bange 1986, 27.
Lieftinck in Beatrijs ed. 1948, 30.
Zie in dit verband Van Oostrom, Maerlant voor stad en burgerij (deze bundel).
Bijv. in het uiterst korte Doctrinael sauvage, alleen bewaard in het Comburgse handschrift.
Leiden, Gemeentearchief, Oud-Rechterlijk Archief, inv. nr. 51-52, fol. 82r. De post heeft
betrekking op de veiling van meester Gerijts boedel en luidt in zijn geheel als volgt: ‘Jannes
Jansz. die heeft in bewaringe een doctrinale in hout gebonden, ij ymmenen ongenotiert [=
hymneboeken zonder muzieknotatie], ij donaten ende een besloten boictgen, noch een clien
boictgen in hout, noch een oudt doctrinale, noch een endevijftich beengen [van een rozenkrans?,
H.B.] ende noch ander rommelingen ende boicken’.
Zie noot 38.
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Ridderboec en burgermoraal: literatuur vanuit de stad?
Geert Warnar
In de veertiende en vroege vijftiende eeuw is er nog maar weinig sprake van werkelijk
stedelijke literatuur. Het lijkt allemaal te beginnen met sporen van een burgermoraal
in teksten die via de auteur en hun (mogelijke) publiek aan de stad gekoppeld kunnen
worden. Jan de Weert en Jan van Boendale zijn in de Middelnederlandse letterkunde
‘pioniers’ op een onontgonnen terrein van literatuur voor stedelingen. In hun teksten
behandelen zij thematiek die vooral burgers aangaat of kiezen een invalshoek die
stedelijk perspectief verraadt. In deze bundel wordt het werk van beiden nader
beschouwd op die punten. Maar een burgermoraal kan zich ook vertonen in literatuur
die op het eerste gezicht niets met de stad te maken heeft voor zover het de connectie
tussen auteur en beoogd publiek betreft. Van deze mogelijkheid is het Brabantse
Ridderboec een intrigerend voorbeeld.
Aangezien deze nog altijd onuitgegeven tekst in de Middelnederlandse letterkunde
een relatief onbekende grootheid is en dit stuk op een weliswaar belangrijk maar niet
representatief deel van de tekst ingaat, lijkt vooraf een korte introductie van het
geschrift als geheel wel gewenst.1. Het ontstaan van de tekst, die in het enig bekende
handschrift 110 dicht beschreven folia beslaat, is ondanks een tamelijk expliciete
proloog in nevelen gehuld. Het Ridderboec, tussen 1412 en 1415 geschreven, is geen
literatuur die voortkomt uit een mecenaat; de anonieme geestelijke auteur zegt in de
proloog uut caritaten te schrijven en andere uitlatingen in de tekst bevestigen wel
dat dit meer dan topistiek is. Desondanks lijkt het Ridderboec wel eerst en vooral
bestemd voor één bepaalde adressaat, een ridder die wellicht tot de hoge Brabantse
adel behoorde maar over wiens identiteit we in het duister tasten. In het Ridderboec
wordt hij telkens aangesproken met lieve vriend en een enkele maal komen zelfs zijn
biografica ter sprake, zonder dat duidelijk wordt wie hij is of hoe we ons zijn relatie
met de auteur precies moeten voorstellen.
Met behulp van een ridderallegorie die geheel toegesneden is op de status van de
eerste lezer, schetst de tekst een christelijke levensleer die gegrondvest is op
scholastieke kennis en via omvangrijke en gedetailleerde uiteenzettingen van
theologische aard uitmondt in een voor leken tamelijk diepzinnige en bespiegelende
vroomheid van gebed en zelfonderzoek.2. Het komt in het leven van de geadresseerde
edelman echter niet alleen aan op devote inkeer en meditatie. In een
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omvangrijke zondenbeschrijving zet de auteur van het Ridderboec de vensters naar
de wereld wijd open en toont een maatschappelijk engagement dat weinig auteurs
in de Middelnederlandse geestelijke letterkunde met hem delen. Hij plaatst de zonden
niet alleen in het perspectief van de eeuwigheid maar bestrijdt ze, zoals wij nog zullen
zien, als een kwaad in de samenleving. Vooral in een breed uitgemeten behandeling
van de hoofdzonde hebzucht laat de auteur zijn theologie achterwege en beschrijft
de praktijk in hoge kringen van de Brabantse maatschappij die gedomineerd wordt
door ghiericheit. Hij laat zien hoe de aristocratie op velerlei wijze misbruik maakt
van haar macht en positie. Zonder zelf ook maar één hand uit te steken legt de (land)
adel het volk zware lasten op ter verhoging van de eigen welvaart. De landsheren
voeren (op advies van hun raadslieden) een muntpolitiek die gericht is op eigen gewin
en ten koste gaat van het algemeen belang. Bovendien eisen zij schattingen voor hun
privé-oorlogen die de stabiliteit van het land schaden. Dit alles wordt geformuleerd
in een scherpe en soms satirische stijl die van de hoofdstukken over hebzucht een
bijzonder stuk proza maakt. Maar minstens even interessant is de tekst hier vanwege
de verdedigde maatschappelijke moraal die een verrassend licht werpt op het bereik
van gedachtengoed dat in de mediëvistiek gemakkelijk geassocieerd wordt met de
stad.
Op grond van de belangrijke en kennelijk hechte relatie tussen geestelijke auteur
en adellijke eerste lezer van het Ridderboec zal men niet snel geneigd zijn te denken
dat stedelijke invloeden een rol van betekenis spelen in deze tekst. Niettemin
confronteert de auteur zijn ridderlijke adressaat met kritiek die vooral onder de
burgerij leefde: machtsmisbruik, spilzucht en weinig oog voor het algemeen belang.
Met name dit laatste, zorgdragen voor het algemeen belang of ghemeyn orboir, lijken
auteurs die op enige wijze gelieerd zijn aan de stad of stedelijke belangen verdedigen,
hun publiek nogal eens te willen voorhouden.3. Maar ook de auteur van het Ridderboec
spreekt er telkens over en meet de kwaliteit van het landsbestuur aan des ghemeyns
lants profite. Zo lijkt het Ridderboec resultaat van een literatuur-sociologische
driehoeksverhouding als een tekst die stedelijke ideeën te berde brengt in het literaire
verkeer tussen klooster en hof.
Wel richt het Ridderboec zich met de zondenspiegel steeds op de stand van de
adressaat. Ofschoon godsdienstige literatuur zich uit de aard der zaak bezighoudt
met materie die niet standsgebonden is en eerder de gelovige of de zondaar in het
algemeen aanspreekt, toont de auteur zich voortdurend bewust van zijn adellijke
lezer, zowel in vormgeving van ridderallegorie als in de behandelde zonden. Hij
gebruikt het traditionele schema van de zeven hoofdzonden, maar
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streeft niet, zoals nogal eens het geval is in middeleeuwse moraaltheologie, naar een
uitputtende catalogus van mogelijk zondig gedrag.4. Telkens spitst de auteur de
betreffende zonde toe op de aristocratie; bij hebzucht, de zonde die hij het zwaarste
acht, licht hij een en ander toe. De auteur realiseert zich wel dat alle staten der
menscen met desen venijn sijn besmet maar een volledige beschrijving zou te veel
ruimte in beslag nemen. Daarom wordt het vizier gericht op de machtigen en de
rijken die immers meer dan anderen ten prooi vallen aan deze zonde en bovendien
slechts zelden hierover aangesproken worden; de predikers en biechtheren die hen
zouden moeten terechtwijzen nemen liever niet het risico hun bevoorrechte positie
te verliezen (f.63d). De auteur van het Ridderboec wil zich echter van deze
chicanerende geestelijken distantiëren en zet hoog in: Nu hoirt, mijn lieve vriend, of
ic niet de wairheit en scrive, want de werken geven de wairheit getuge. Dairom wil
ic u hier de sondelike werken verclaren die de heren heden daechs begaen met
ghiericheden (f.68a-b).
De waarheid omtrent de adel is om te beginnen dat zij, geobsedeerd door vergroting
van eigen aanzien en bezit, nauwelijks oog heeft voor haar eigenlijke taak. In plaats
van het volk te beschermen, maken de heren misbruik van hun positie en eisen allerlei
diensten van hun onderdanen. Bij voorbaat bestrijdt de auteur van het Ridderboec
mogelijke tegenargumenten:
Mochti hier op antwoirden, mijn lieve vriend, het ware quaet here sijn, en
hadde men gheen gebot over de ondersate, dits waer in goeder wijs ende
met bescede, want rechtdoende en es een here mer een mensce sonder sijn
volc. Ende dairom es hem sijn volc sculdich bi te staen inder noot, in
gherechten saken. Met eeren, met live ende met goede, ende des gelijc es
hi sculdich sijn volc in payse, in vreden te houden. Dairom es heerscap
ende ridderscap vonden, niet om dat si se in overtullicheden ende hoverdien
onnuttelec souden overbringen, gelijc si doen heden daechs gemeynlike
(f.68b).
De geïmpliceerde gedachte in het Ridderboec is dezelfde als bij Jan van Boendale,
die in de Middelnederlandse letterkunde misschien wel als eerste burgerlijke
opvattingen verkondigt over het functioneren van de gezagdragende adel: de heren
hebben een dienende functie en moeten zich hoeden voor misbruik van de hun
verleende rechten. Boendale trekt in de Lekenspiegel en Jans Teesteye de
consequenties ver door. Als een heer zich meer toeëigent dan hem uit hoofde van
zijn functie toekomt of zich op ongeoorloofde wijze verrijkt ten koste van het volk,
valt hij onder dezelfde jurisdictie als zijn onderdanen over wie hij recht wijst
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en zal dus dezelfde (dood)straf krijgen die hij als vonnis over anderen uitgesproken
heeft.5. De auteur van het Ridderboec zegt dit niet met zoveel woorden - misschien
wel omdat hij zich meer dan Boendale direct wendt tot een van die heren - en laat
het aankomen op de vrome wens dat dit aardse onrecht in het hiernamaals
gecompenseerd zal worden. Maar terwijl de Lekenspiegel het taakprincipe als een
algemeen ‘als-dan-leerstuk’ weergeeft, toont het Ridderboec in felle bewoordingen
hoe de praktijk in tegenspraak is met de ideale gang van zaken. Minutieus beschrijft
de auteur hoe de heren eerst het volk verzoeken om het verrichten van diensten,
vervolgens blijven aandringen en het desnoods met intimidatie afdwingen.
Het Ridderboec schildert een ontluisterend beeld van de landadel, maar haar
kwalijke praktijken zijn slechts het begin van een lange klacht over hebzucht in
welgestelde kringen. De auteur van het Ridderboec heeft meer pijlen op zijn boog
en die richt hij hoger, namelijk op de landsheer en zijn raadslieden. Vooral de laatsten
moeten het ontgelden. Vanaf het Oude Testament tot in het Brabant van de vijftiende
eeuw zijn zij verantwoordelijk geweest voor de tweedracht tussen de landsheer en
zijn volk. Altijd zijn zij uit op eigen voordeel zonder acht te slaan op het belang van
de vorst, zijn land en zijn volk. In dichtvorm worden de landsheren gewaarschuwd:
Gheloeft mi heren, wie ghi sijt,
si sueken meer hoirs selfs profijt
dan u eere ende salicheit
[...]
Ghi wort bedrogen, u volc wort maet [=arm];
si worden rijc, dits al quaet raet (f.71a-b).

Deze raadslieden fluisteren de landsheer van alles in het oor: quade scalke vonde om
goet ende scat vanden volke te crighen meer tot hoiren profijt dan tot sheren orboire
(71b). Het schrijnendste voorbeeld is wel de muntpolitiek. Terwijl het geld bedacht
is om het handelsverkeer te vergemakkelijken en dus dient voor ghemeynen orboire
ende gherief alle der menscen, profiteren nu alleen de heren van hun muntrecht door
oud geld te laten omsmelten tot nieuwe munten en dair blijft vele vets aenden pot
eer dat van den ouden [ghelde] comt toten nuwen (71d). Enigszins cryptisch refereert
de auteur hier aan de mogelijkheid het muntrecht als bron van inkomsten te
exploiteren. In de eerste plaats kreeg de vorst vanwege zijn muntrecht bij nieuwe
emissies een klein percentage van de waarde en een vergoeding voor de
produktiekosten. Een tweede voordeel behaalde hij door uit hetzelfde edelmetaal
(van
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het oude geld) meer nieuwe munten te slaan zonder de nominale waarde aan te passen.
De prijzen stegen daarop niet direct, zodat de kunstmatige inflatie hem in ieder geval
een tijdelijke winst opleverde.6. De auteur van het Ridderboec bespreekt hier niet
alleen een algemeen bekende praktijk maar heeft de Brabantse actualiteit op het oog,
zeker als hij in dit verband over de waardevermindering van de (Brabantse)
boddragher spreekt. Anton, hertog van Brabant, had in 1410 een aantal nieuwe
munten, waaronder de boddragher, laten slaan. Hij maakte het verschil tussen de
reële waarde (het gehalte edelmetaal) en de nominale waarde zo groot, dat de munten,
ondanks een devaluatie in 1412, al snel overal geweigerd werden.7.
Dat de regeerders zich willen verrijken door middel van de muntpolitiek is de
auteur een doorn in het oog, maar dat is nog niet het ergste:
Noch volght hier een veel groter quaet, want hem de coopman metten
ghelde niet behelpen en mach. Alle ambachte verliesen dair aen, want
arbeit en mindert niet mer loen des arbeits mindert, want een pont blijft
altoes een pont (vergave god, dat altoes bleve even zwair) ende een plac
blijft altoes een plac. Ende want de arme arbeideren, nopsteren, ende
kemsteren pleghen te hebben dagelex gesetten loen, dit sijn de ghene die
grotelec hieraen verliesen, want men en gave hen niet meer van dachhueren,
als dat ghelt lichter dan te voren en dede (f.71d-72a).
Opnieuw legt de auteur van het Ridderboec nadruk op de consequenties die adellijke
hebzucht in de praktijk voor het volk heeft. Maar hij spreekt niet voor of namens een
noodlijdende burgerij. Maatgevend is in de eerste plaats of de adel zich houdt aan
haar taak. Met betrekking tot de muntpolitiek spitst de auteur het toe op de
verantwoordelijkheid die de heer met muntrecht heeft voor de waarde van de munten
die hij laat slaan. Zoals voor vrijwel zijn gehele theorie over de functie van het geld,
de muntpolitiek en devaluaties, baseert de auteur van het Ridderboec zich hiervoor
op het invloedrijke De Moneta (ca. 1360-1370), een latijns traktaat van Nicolas
Oresme dat vrijwel alle aspecten van het geld behandelt.8. Op de munt behoort het
wapen van de vorst geslagen te zijn als getughe der gerechticheit en een garantie
voor de waarde: alsmen des heren name ende wapen saghe, datmen dien penninc
ontfaen soude voir goet, gherecht ende loeyael, op dat nyemant dairbi bedrogen en
worde (f.71c). Maar de heer laat zich hier weinig aan gelegen liggen en zijn
raadslieden al helemaal niet; in plaats van het algemeen belang prevaleert hun
hebzucht: [de munt] was ierst vonden om gemeyn gherief
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ende nu orboirt mense om eyghen gherief ende om dat volc te scatten ende te bezwaren
(f.71c-d).
Hetzelfde gebrek aan verantwoordelijkheid voor het algemeen belang ziet de auteur
in de schattingen die men het arme volk oplegt sonder des lants noot, orboir ende
profijt (72d) onder (valse) voorwendsels van op handen zijnde oorlog. Dit is nog een
groter kwaad dan de muntpolitiek en het kost menig rechtschapen mens have en huis.
De kritiek die het Ridderboec hier ventileert, is tamelijk algemeen, maar in het Brabant
van rond 1415 waren deze schattingen misschien wel even actueel als de muntpolitiek.
Voor zijn talrijke oorlogen had hertog Anton regelmatig grote sommen geld nodig;
om aan de benodigde financiële middelen te komen confronteerde hij zijn Brabantse
onderdanen keer op keer met schattingen, die vooral tegen de zin van de steden
waren.9.
Hebzucht in plaats van zorg voor het gemeyn orboir constateert de auteur van het
Ridderboec niet alleen bij de vorst en diens raadslieden, maar hij ziet hetzelfde kwaad
ook onder stedelijke autoriteiten. In een scherp hekeldicht beschrijft hij hoe schepenen
en burgermeesters de opbrengst van stedelijke belastingen gebruiken voor eigen
aanzien, om mooie kleren te kopen of grote stadhuizen te laten bouwen. Deze hebzucht
is nog erger dan de voorgaande, omdat zij verborgen gaat achter de pretentie dat
accijnzen der ghemeynten ende des ghemeyns lants profite dienen.
In tegenstelling tot de zaken die het landsheerlijk bestuur betreffen, vormt de
financiële huishouding van de stad wel een punt van aandacht in het werk van
Boendale. Zijn uitlatingen over dit onderwerp verschillen net zo van het Ridderboec
als bij wat beide teksten over het functioneren van de adel te zeggen hadden. Terwijl
Jan van Boendale in algemene termen formuleert dat wijs financieel beleid met oog
voor het ghemenen oorbaer een belangrijke voorwaarde is voor goed stadsbestuur,10.
schetst de auteur van het Ridderboec een somber en wellicht overdreven negatief
beeld van de praktijk dat weinig heel laat van de theorie. Niettemin zijn de gehanteerde
normen van het algemeen belang sterk verwant.
Het is echter de vraag of een vergelijkbare preoccupatie met het gemeyn orboir
het Ridderboec net zo gemakkelijk het predikaat stedelijke literatuur verleent als het
werk van Boendale. Dat de sociale en economische opvattingen in diens geschriften
door een stedelijke optiek bepaald worden, lijkt wel min of meer vast te staan.11. Als
belangrijk argument geldt dat hij een warm pleitbezorger is van het algemeen belang
als principe voor stedelijke politiek. Boendale's functie van schepenklerk moet hem
vertrouwd gemaakt hebben met
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dit kernbegrip voor stadsbestuur. Op zijn beurt draagt Boendale het uit in zijn werk,
waarschijnlijk wel als bewust vertolker van het gemenen oorbaer, in ieder geval
onder invloed van zijn omgeving. Boendale is één van de vroegste volkstalige auteurs
die het algemeen belang actief belijden in hun werk, maar hij heeft een tamelijk
beperkte opvatting van het concept, afgezet tegen de geschiedenis van het begrip.
Kort en vereenvoudigd gezegd komt die hier op neer. Volgens scholastici en
rechtsgeleerden was een vorst gehouden aan het algemeen belang van het land
waarover hij regeerde. Indien hij in zijn bestuur daarvan afweek en eigen voordeel
zocht, verloor zijn bewind zijn rechtmatigheid. Deze staatstheorie, die de vorst eerder
als dienaar dan als belichaming van het algemeen belang beschouwde, was ontworpen
als clausule op diens absolute macht en figureerde reeds vanaf de dertiende eeuw in
Latijnse vorstenspiegels. Het concept werd echter pas in praktijk gebracht door de
naar zelfstandigheid strevende steden en aangegrepen om deelname aan het
landsbestuur af te dwingen en te legitimeren. De burgerij in de stad diende met haar
handel en nijverheid immers even zeer het landsbelang.12.
De opvatting dat de vorst slechts een dienaar van het algemeen belang is, draagt
weliswaar nadrukkelijk de sporen van ideeën uit de stad maar is daarmee niet haar
exclusieve gedachtengoed. Dat is een constatering die bij voorbeeld opgaat voor het
eerder genoemde De Moneta. Centrale doelstelling van Oresme was te bewijzen dat
de vorst niet de alleenheerschappij heeft over het geld. Het geld is er voor iedereen
en de vorst moet met zijn muntrecht het algemeen belang dienen.13. Voor een goed
begrip van de eventuele stedelijke invloed op het Ridderboec, dat voor de theorie
over de geldpolitiek zwaar aanleunt bij Oresme, is dit van groot belang. Het
verdedigen van het gemeyn orboir hoeft niet direct of automatisch opgevat te worden
als een kenmerk van stedelijke literatuur. Beter lijkt het algemeen belang omschreven
als een element uit modern staatsdenken dat in de steden de voornaamste aanhangers
vond.14.
In dergelijke algemene termen past Jan van Boendale het concept niet toe. Hij
beziet het gemenen oorbaer nadrukkelijk binnen de grenzen van zijn eigen
(werk)omgeving en verbindt het zowel in de Lekenspiegel als in Jans Teesteye in de
eerste plaats - zo niet uitsluitend - aan het besturen van een stad. Het gemenen oorbaer
volgens Jan van Boendale is niet een stedelijke stapsteen naar het landsbestuur, maar
een richtsnoer voor het interne bewind van de stad. Het algemeen belang predikt hij
in hoofdstukken die titels dragen als Vanden state ende vanden ghebreke der scepenen
en Hoe men een stat regeren sal,
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terwijl het opvallend afwezig is in een kapittel als Hoe lantsheren leven souden ende
van haren ghebreken.15. Met die fixatie van algemeen belang in de stad staat Boendale
overigens niet alleen; de auteur van de Dietsche Doctrinale spreekt eveneens over
ene stat [...] daer men ghemein orbor hantiert en ook Willem van Hildegaersberch
houdt het voor aan stadsbestuurders.16.
Het Ridderboec interpreteert gemeyn orboir niet in de eerste plaats op het niveau
van interne stadspolitiek. Behalve met betrekking tot de accijnzen, die nu eenmaal
onder het bewind van schepenen en burgermeesters vallen, wordt het algemeen belang
nauwelijks op de stad betrokken maar veeleer gezien volgens de ‘klassieke’ theorie
als norm voor het regeren van het land. De auteur spreekt dan ook wel over des
ghemeyns lants profite, in navolging van Oresme meer dan eens gerelateerd aan het
functioneren van de landsheer. De auteur van het Ridderboec kent aan het gemeyn
orboir niet dezelfde inhoud toe als Jan van Boendale en acht het van toepassing op
andere regeerders dan stedelijke autoriteiten. De opvatting van gemeyn orboir volgens
het Ridderboec wortelt in denken over de staat in plaats van over de stad, een
invalshoek die Boendale maar zelden kiest als hij over het algemeen belang spreekt.
Wel huldigen beiden het idee van een taakprincipe dat aan gezagsdragers een dienende
functie toekent. In de samenvattende slotregels over de zonde hebzucht veroordeelt
de auteur van het Ridderboec degenen die last ende dienst enichs heren of der
gemeynten aenveerden ende dair in meer hem selven sueken dan der gheender profijt
ende salicheit (f.73d). Met andere woorden: zij die publieke functies vervullen en in
die hoedanigheid eigen voordeel boven algemeen belang stellen, zijn gewaarschuwd.
Voornaam verschil met het werk van Boendale is dat in het Ridderboec een stedelijk
perspectief ten enenmale ontbreekt. De auteur beschouwt alles tegen de achtergrond
van het welvaren van het land en, voor zover dat niet op hetzelfde neerkomt, de eer
van de landsheer. Zoals eerder bleek, gaat zijn aandacht daarbij vooral uit naar de
handelwijze van de hertogelijke raadslieden. Zij zijn de hoofdschuldigen van de
wantoestanden die het Ridderboec, wellicht met enige overdrijving, beschrijft. De
vorst is wel verantwoordelijk maar vaart blind op de adviezen van zijn raadslieden
die slechts op eigen voordeel uit zijn. Hoe zeer zij het welvaren van het land kunnen
bepalen, bracht de Groenendaalse mysticus Jan van Leeuwen een halve eeuw voor
het Ridderboec reeds onder woorden in zijn beschrijving van de hoogste rangen
binnen de hertogelijke hofhouding:
Dat sijn die ghenen die sheren alre heimelijcsten naesten rade be-
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hoeren ende daer toe uutvercoren ende ghesocht sijn. Die weten bi na al
haers heeren heimelijcsten rade ende oec den ghemeynsten sonderlincsten
orber ende om den orbore al des lants ghemeyne. Ende hier omme moeghen
die ghene die tsheren oversten rade behoeren die scadelijcste liede sijn
van alden lande ende oec die vromelijcste oft orberlijcste, daerse wel willen
ende haren here ende den ghemeynen lande ghetrouwe sijn totter doot toe
sonder eneghe discordie. Siet dit sijn wel die scadelijcste liede in weerliken
state oft die vromelijcste die men weet in al eertrike (Hs. KB Brussel
888-890 f.75va).17.
Het gemeyn orboir heeft niet slechts stedelijke dimensies, maar kan ook dienen als
leidraad voor personen die men vooral in hofkringen moet zoeken.18. Binnen de
ontstaansgeschiedenis van het Ridderboec is het niet zo vreemd dat de tekst meer
aandacht heeft voor de hebzucht in hofkringen dan voor de accijnzen die
stadsbestuurders in eigen zak steken. Ook al lijkt de auteur van grotere afstand toe
te kijken dan hem lief is,19. de edelman voor wie hij schrijft, zou wel eens nauwere
contacten met die hofkringen gehad kunnen hebben. Hoe dan ook zijn we inmiddels
ver verwijderd van het algemeen belang, zoals dat in het werk van Boendale een
voorname indicatie voor een stedelijke mentaliteit bleek te zijn.
Men moet rekening houden met de verschillende opvattingen die in de veertiende
eeuw bestonden over het algemeen belang; alleen de aanwezigheid van het begrip
in een tekst kan niet voldoende zijn om stedelijke invloeden te determineren. Een
vergelijkbaar gecompliceerd geval (dat wellicht daarom juist verhelderend kan
werken) is de Duitse Ritterspiegel van Johannes Rothe, een stadssecretaris die leefde
in dezelfde periode waarin het Ridderboec ontstond. In ander werk, zoals de
Ratsgedichte, bedoeld voor een stedelijk milieu, propageerde Rothe het gemeynen
nutz als het stedelijk bestuursprincipe bij uitstek. Net als Boendale heeft Rothe functies
in de stad (Eisenach) vervuld en wellicht zal hij ook op vergelijkbare wijze met het
algemeen belang in aanraking gekomen zijn. Problematisch wordt het als Rothe met
zijn Ritterspiegel buiten stedelijke verhoudingen treedt. Deze deugdenleer beschrijft
voor een adellijk publiek een levenswijze als vorstendienaar, waarbij traditionele
ridderplichten in termen van gemeynen nutz geformuleerd werden. Bij nader toezien
blijkt het woordgebruik in feite het enige dat in deze tekst op een eventueel stedelijke
achtergrond kan wijzen; inhoudelijk wijst de term algemeen belang nauwelijks in
die richting.20. Significant voor mogelijke directe stedelijke invloeden is niet het
voeren van de vlag algemeen belang,
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maar de lading die er mee gedekt wordt.
Tegelijkertijd hoeft een tekst die sociologisch als adelsliteratuur bestempeld is,
niet per definitie gespeend te zijn van een mentaliteit die gevoed wordt vanuit de
stad. Rothe's Ritterspiegel bewijst dat zelfs het tegendeel het geval kan zijn, want de
auteur schoeit zijn leer voor jonge edellieden wel vooral op burgerlijke leest.21. Ook
de Middelnederlandse letterkunde heeft een dergelijk ‘burgerlijk Ridderboec’. Hoewel
de auteur over gemeyn orboir als richtlijn voor het besturen van het land spreekt en dit maar moeilijk als een stedelijk thema beschouwd kan worden - wordt zijn
kritiek wel grotendeels ingegeven door ideeën die in de stad leven. Het feit dat hij
de geldontwaarding ter sprake brengt, lijkt al een stedelijke achtergrond te verraden,
ondanks het feit dat De Moneta hier de theorie levert. Muntpolitiek is bepaald niet
een vast onderdeel van een zondenleer maar wel een kwestie die in de stad voor
onrust zorgde, juist bij die groeperingen die de auteur van het Ridderboec als de
zwaarste slachtoffers ziet: de kooplieden en arbeiders met een vast salaris. Maar nog
veelzeggender is de zuivere handelsmoraal op rijm waarmee hij zijn tirade besluit:
Eer, goet, lijf ende ziele, dit leyt al aen de munte ende oic rijcheiden ende
welvaert, der princen goeden name, lof ende fame. Want gelijc dat de
araude eens heren eere of oneere plegen te blaseneren, vele meer doen des
de coepliede die hem dagelex met comescapen gheneren. Want alsoe verre
als de penninc gaet, gaet des heren oneer, es hi quaet. Es hi goet, men
sprect den here dien maken dede, lof ende ere (f.72c).
Hoewel de vorst centraal blijft staan, wordt volgens het Ridderboec het land en
algemeen belang meer gedragen door de handel (in de stad) dan door de oude orde
van de adel. De koopman heeft de heraut overvleugeld. Dat is in het begin van de
vijftiende eeuw economisch gezien misschien niet meer dan een realistische visie,
maar wel opvallend in zo duidelijk en direct aan adel geadresseerde literatuur. Immers,
juist de middeleeuwse adel behoorde zich uit traditie en volgens eigen maatstaf niet
bezig te houden met handel.22. Bovendien mag een verdediging van de handel binnen
de geestelijke letterkunde wel haast opzienbarend heten. In het algemeen stond de
middeleeuwse moraaltheologie wantrouwend tegenover de activiteiten van kooplieden.
Men accepteerde hen als noodzakelijk voor een vlot verloop van het economisch
verkeer, maar een goede koopman bleef een zeldzaamheid. Zo lang hij niet streefde
naar het vergaren van rijkdom maar genoegen nam met een bescheiden winst, genoeg
om in zijn levensonderhoud te voorzien, was
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zijn handel gerechtvaardigd. Hoewel men zonder zonden handel kon drijven, was
dit in de praktijk vrijwel nooit het geval en verviel de koopman altijd in het streven
naar (woeker)winst.23. Deze theorie is grotendeeels scholastiek denkwerk maar in
veel middeleeuwse volkstaal-theologie aanwijsbaar. Het Fundament der Kerstenre
Gheloven (ca. 1400), een catechetisch traktaat voor leken dat samengesteld werd uit
voornamelijk scholastiek bronnenmateriaal, heeft een beschouwing over de kooplieden
die deze sjabloonmatige manier van denken uitstekend weergeeft:
Op dat minne ende vrientscap soude wesen onder allen menschen die op
eertriken sijn, hierom heeftet god also ghevuecht, datter gheen lant en is
onder die sonnen, dat alle dinghe heeft bi hem selven, die die luden
behoeven tot horen noetruften, die daer in woenachtich sijn; mer tene lant
heeftet tene ende tander lant heeftet tander, also dattet tene landt den andere
lande moet te hulpe comen; ende dese minne ende vrientscap maket
comanscap onder den luden, want die coeplude die onder ene varen ende
wandelen brenghen hoer waer tot anderen landen ende nemen andere ware
weder van anderen lande ende brenghense tot horen lande. Dese comanscap
en mach men niet ontberen ende sij is herde nutte inder werelt daer mense
te rechte voert ende men daer gheen loesheit in en besicht. Mer die boese
gheest heeft dat zaet der ghiericheit ende der loesheit ende der loeghene
ende der valscheit also ghesaeiet onder die coeplude, dat luttel coeplude
sijn, si en gaen mit loghene ende mit droeghene om.24.
De tekst gaat verder over de grote onbetrouwbaarheid en hebzucht van de koopman;
tenslotte heet het betreffende hoofdstuk Vander coepluden ghiricheit. Het Fundament
is typerend voor de wijze waarop in dergelijke traktaten de koopman haast alleen
maar ten tonele gevoerd wordt om zijn hebzucht te bekritiseren en de
minderwaardigheid van zijn beroep te laten zien.
De auteur van het Ridderboec houdt zich verre van het (voor)oordeel dat
koopmanschap vrijwel onafwendbaar leidt tot woeker, en meent zelfs dat de uitbuiting
door de grote heren nog erger is dan deze zware zonde.25. Hij heeft een praktische,
zo men wil moderne, kijk op de handel met zin voor de economische realiteit. Maar
zijn visie is vooral zeer burgerlijk gekleurd. De auteur van het Ridderboec heeft zich
losgemaakt van de traditionele opvattingen binnen de theologie en geestelijke
letterkunde, waarin nog lang werd vastgehouden aan de onbetrouwbaarheid van de
koopman. In plaats daarvan laat hij zich leiden door een gemeyn orboir in stedelijke
vormgeving dat juist
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geschraagd wordt door handelsbelangen. Dit stemt nogal nauw overeen met de
politieke ideeën van de Brabantse steden in de veertiende en vijftiende eeuw die het
landsbelang wisten te formuleren in termen van hun eigen handelsinteressen.26. Kan
het nu zo zijn dat de auteur van het Ridderboec dezelfde programmatische opvattingen
heeft als in die tijd bij de steden leefden, en zelfs traditionele visies uit de
moraaltheologie overboord zet ten faveure van een handelsmoraal in een tekst die
de adel of misschien zelfs wel hofkringen moest bedienen?
Het is goed om hier de pas in te houden en nogmaals te benadrukken dat het
Ridderboec weliswaar een consistent betoog over wereldlijke zaken als muntpolitiek,
schattingen en belastingen bevat, maar toch eerst en vooral tot de geestelijke
letterkunde behoort. Hoewel men bepaald niet tussen de regels hoeft te lezen om de
maatschappijvisie van de auteur te reconstrueren, ligt zijn grootste bekommernis op
het spirituele vlak. Morele restauratie maakt vooral de weg vrij voor een vrome
levenswijze. Belangrijker is misschien nog wel, dat het Ridderboec de beschrijving
van de toestand in de wereld beperkt tot de zaken die de eerste lezer (en diens adellijk
milieu) aangaan. Wellicht verklaart dat ook de aandacht voor de raadslieden van de
vorst en hun taak. Bij dat alles blijft werkelijk stedelijke thematiek echter goeddeels
buiten beeld en lijken er zeker niet genoeg aanknopingspunten om ten aanzien van
het Ridderboec te spreken over het verkondigen van een stedelijke ideologie, zoals
dat wel geldt voor het werk van Jan van Boendale. Een indicatie kan het reeds
geconstateerde verschil in benadering van dezelfde onderwerpen zijn. Terwijl
Boendale in de Lekenspiegel de taak van adel en stadsbestuur in termen van een
‘leerstuk’ bespreekt, ziet het Ridderboec vooral de praktijk, of misschien beter de
actualiteit, zonder dat een werkelijk programmatische benadering ten grondslag ligt
aan het geheel. Elementen van een stedelijke politiek spelen een rol indien het
onderwerp van gesprek (bij voorbeeld de muntpolitiek als vorm van hebzucht) daar
aanleiding toe geeft maar staan niet zelf centraal in het betoog. De auteur van het
Ridderboec verdedigt niet bewust een stedelijke ideologie; waar hij zijn normen op
die leest geschoeid heeft, moeten we dat eerder zien als een tamelijk individueel
bepaalde manifestatie van een burgermoraal. Zijn oordeel over (actuele) zaken in de
wereld staat los van zijn theologie en het perspectief van een geestelijke, maar komt
voort uit een burgerlijke optiek.
Eventuele verbondenheid met een stedelijk milieu kan van heel verschillende
factoren afgehangen hebben (familie, relaties of scholing tot het deel uitmaken van
een kloostergemeenschap in de stad) en
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men hoeft zich niet al te zeer te verbazen over het feit dat een geestelijke of
kloosterling vertrouwd is met stedelijk-politieke ideeën.27. Dit moeten we ons echter
niet voorstellen als iets dat directe invloed op het Ridderboec gehad heeft; wel als
een belangrijk element in de achtergrond van de auteur die in het Ridderboec pas
goed zichtbaar wordt als de theologie niet meer het zicht belemmert. De auteur van
het Ridderboec behartigt de belangen van het hiernamaals en niet van de stad, maar
als het er op aankomt verloochent hij zijn burgermoraal niet tegenover de adellijke
adressaat.
Zo lang het over geloofsleer of zieleleven gaat, is er weinig merkbaar van het
verschil in beider achtergrond, maar zodra de auteur niet meer als geestelijk leidsman
spreekt, treedt zijn niet-adellijke gezichtspunt aan de dag. Weliswaar getroost hij
zich veel moeite om in de vormgeving van een ridderallegorie zijn eerste lezer
tegemoet te komen, maar zijn affiniteit met ridderlijk milieu lijkt niet groot. In de
hele tekst rept hij met geen woord over traditionele ridderplichten als kruisvaart of
vechten voor de vrede van vorst en land. Hij wijst het oplossen van een conflict door
middel van oorlog resoluut van de hand; de heren zouden een voorbeeld moeten
nemen aan hun onderdanen die desnoods nog liever voor een som gelds de
(burger)vrede zouden afkopen, voordat zij het op een (ridder)krijg lieten aankomen.28.
Maar behalve van weinig voeling met de denk- en waardepatronen van de stand
waartoe zijn adressaat behoorde, geeft de auteur van het Ridderboec ook blijk van
wat men met een zwaar woord een ‘burgerlijke obsessie’ zou kunnen noemen: de
geringe kans op positieverbetering van iemand die niet gelieerd is aan adel of
hofkringen. Terwijl Jan van Boendale een halve eeuw eerder hoog opgaf van sociale
mobiliteit en optimistisch meende dat men met consten van clergien het misschien
wel tot paus en minstens tot kardinaal kon schoppen,29. moet de auteur van het
Ridderboec somber constateren dat kennis niet tot macht leidt omdat de adel de
touwtjes nog te stevig in handen heeft. De heren verstrekken prebenden:
[meer] uut onsten van maechscapen of om dienst of andersins dan puerlec
om de minne gods, deen sinen kijnderen, edel of bastaerde, dander sinen
clerke of secretarise die hem dienen; dair om datmen dagelex siet dat de
ghene die der scolen hebben gevolght, al weten si de kunsten, si bliven
arm ende ongevellich, mer ciferen [=slaafse?] ende ongeleerde personen
die den hove hebben gevolght, dat sijn de heren (f.65a).
Alles weliswaar binnen het bestek van een geestelijke carrière maar de
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frustatie van de auteur lijkt wel gevoed door de klimmersambities waarmee de
laat-middeleeuwse burger zo vaak behept lijkt.30. Diens enige instrument is kennis,
volgens Boendale bij uitstek het breekijzer op de oude orde van de adel, maar volgens
het Ridderboec in de praktijk kennelijk nog niet voldoende om iets te forceren. Tegen
deze achtergrond krijgt ook de felle uitval van het Ridderboec over edelheit meer
reliëf. Honend vergelijkt de auteur mensen die zich laten voorstaan op hun adellijke
afkomst met muilezels die er prat op gaan dat hun oom het ros van de koning is.
Hoewel de traditionele strekking dat ware adel schuilt in de deugd, de middeleeuwer
bepaald niet nieuw in de oren geklonken zal hebben, is de toon opvallend heftig:
Dits al wijnt ende stinckende hoverdie. Het betoog over edelheit en de verscholen
klimmersambities laten de burgermoraal van het Ridderboec zien in een ander opzicht
dan strikt economisch-politiek.31.
Voor het concept van stadsliteratuur, zoals dat in deze bundel geschetst en getoetst
wordt, heeft het Ridderboec geringe waarde, hetgeen nauwelijks verwonderlijk is in
een tekst voor de adel die grotendeels handelt over het geestesleven. Maar het
Ridderboec is wel een belangrijke casus voor de verhouding tussen stadsliteratuur
en burgermoraal. Beide begrippen moeten goed uit elkaar gehouden worden; een
burgermoraal wordt (vanzelfsprekend) gevoed vanuit een stedelijke mentaliteit, maar
is in de letterkunde niet voorbehouden aan literatuur die primair voor een stedelijk
publiek (geschikt) gemaakt is. De mentaliteit van een tekst hoeft niet altijd overeen
te komen met of afgestemd te zijn op de beoogde lezer(s), zeker als het niet om strikte
opdrachtsliteratuur gaat. Het Ridderboec laat zien dat een burgermoraal zich kan
aftekenen in een tekst die voornamelijk of zelfs uitsluitend voor een publiek buiten
de stad was bedoeld. Hoewel men zich niet moet voorstellen dat het Ridderboec een
omvangrijk, literair-sociologisch onontgonnen terrein representeert, kan het evenwel
een zinvolle nuancering zijn behalve met ‘stadsliteratuur’ en ‘literatuur in de stad’
tevens rekening te gaan houden met ‘literatuur vanuit de stad’ als drager van een
burgermoraal.
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of valsce opseggen die men heden daechs met lichten ocsuyn wel vijnden can tegen de ghene
dair men op wilt. Ende aldus comen de goede menscen die liever pays dan orloge hadden, ende
versuenen metten here om een somme ghelts of si maken selve hoiren pays, [ende] en dorren
des heren toren niet verwachten. Och, of des gelijc de heren deser werelt daden ende namen
exempel aen hoir ondersaten (f.73a).
29. Lekenspiegel Boek III, hoofdstuk 14. vss. 185-208.
30. Jan de Weert Nieuwe Doctrinael vss. 343-356 klaagt op dezelfde wijze over het verstrekken
van prebenden. Vergelijk Pleij 1988, 340-341 over sociale mobiliteit bij Boendale.
31. Zie Van Oostrom 1987, 259-265 voor overeenkomstige problematiek van klimmersmoraal die
in het daar beschreven geval van de hofdienaar Dirc Potter veel duidelijker en vooral eenduidiger
ligt.
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De missing link: het Gruuthuseliedboek als schakel tussen het hoofse
lied en rederijkerskunst
Margreet Rierink
Uit het liedboek blijkt niet alleen dat de zangers doorgaans vrolijk en op zijn tijd
vroom waren, maar ook dat zij voortdurend gericht zijn geweest op de cultuur der
hoofse minne. Het was stellig een burgerlijke Brugse kring waarmee we te maken
hebben. Men was er niet ‘edel’ door geboorte maar door ‘duecht’.1.
Voor Heeroma was de kwestie van het verband tussen burgercultuur, stadsliteratuur
en het Gruuthuseliedboek geen vraag maar een weet. Hij ‘kende’ immers de auteurs
van het handschrift en hun vriendenkring, waarbinnen het liedboek veelvuldig ter
hand genomen zou zijn: kunst-, drank-, Maria- en vrouwenminnende Brugse burgers,
die elkaar bij voorkeur in de kroeg ontmoetten, in een tijd waarin de ‘echte’ hoofsheid
al lang voorbij was.
Bijna een kwart eeuw na deze spectaculaire vaststelling hebben wij het veel
moeilijker. Niet alleen is de theorie van Heeroma over achtergronden, ontstaan en
functioneren van het handschrift praktisch integraal verworpen door de vakpers, ook
de houdbaarheid van het concept van stadsliteratuur als een literatuur ‘primair gemaakt
en bestemd voor een publiek van stedelingen’ staat sinds het verschijnen van de
studie van Peters op losse schroeven.2.
Desondanks blijft het Gruuthuseliedboek een buitengewoon interessante casus
voor de studie naar literatuur in de stad. Het handschrift zelf geeft immers eenduidige
aanwijzingen over de herkomst ervan, die dan ook nooit wezenlijk in twijfel getrokken
is: Brugge. Zowel in de allegorische gedichten, de liederen, als in de gebeden wordt
aan de stad gerefereerd, en ook de bezittersgeschiedenis wijst op het ontstaan van
het handschrift in Brugge.
Bovendien lijkt er in de vakpers nu toch enige voorzichtige overeenstemming te
ontstaan over de hypothese dat in elk geval het liedboek te beschouwen is als een
verzameling liederen die niet onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.3.
Met het oog op de vraag naar stadsliteratuur kunnen we er dus voorlopig vanuit
gaan dat het merendeel van de liederen in het Gruuthuseliedboek zeer waarschijnlijk
door één dichter of door meerdere, maar in dat geval door elkaar geïnspireerde,
dichters zijn geschreven.
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Deze liederen kunnen voorlopig, in afwachting van de heropening van de
dateringskwestie, grofweg in de tweede helft van de veertiende eeuw of rond de
eeuwwisseling worden gedateerd en zijn vrijwel zeker in Brugge ontstaan.

Het Gruuthuseliedboek en de lyrische traditie
Het overgrote deel van het liedboek bestaat uit op het eerste gezicht conventionele
rechttoe-rechtaan liefdeslyriek, die zich moeiteloos laat thuisbrengen in de hoofse
lyrische traditie zoals we die uit Frankrijk en Duitsland kennen. De dichter bezingt
de liefde voor zijn beminde vrouwe. Aan haar bestaan en aan zijn liefde voor haar
dankt hij zijn momenten van blijdschap. Wanneer zij niet in zijn nabijheid is of
wanneer zij zijn gevoelens niet blijkt te beantwoorden resten de minnaar slechts pijn
en droefenis. Desondanks is zijn liefde voor haar er een voor altijd en eeuwig en is
de vrouwe voortdurend in zijn gedachten. Trouw en standvastigheid zijn dan ook de
belangrijkste kwalificaties voor deze hoofse minnaar. Zelfs wanneer de beminde een
ander toe blijkt te behoren, volhardt de dichter in zijn minnedienst. De minnaar
onderwerpt zich volledig aan zijn vrouwe. Zij kan over hem beschikken als over een
lijfeigene. Vanzelfsprekend is de uitverkoren vrouwe uniek in haar soort. Zij is de
mooiste, reinste, zuiverste en liefste dame van de gehele wereld en haar deugden zijn
talloos. De liefde dient noodzakelijkerwijs een geheim te blijven en een belangrijke
bedreiging vormen dan ook de niders, of clappers, de onhoofse lasteraars, aan wie
de essentie van de hoofse liefde jammerlijk voorbij is gegaan en die zich nu in al
hun afgunst bezig houden met het obstrueren van de edele verhouding van anderen.
Kortom, de thematiek van de liefdesliederen vindt zijn bronnen zonder twijfel in de
eerste plaats in de traditie van het hoofse minnelied.4.
De liederen demonstreren daarnaast een duidelijke aandacht voor de vorm.5. Er
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van acrostichons en andere letterspelletjes. De
strofenbouw is zeer gevarieerd en bewust ingenieus. Er wordt uitbundig gespeeld
met de mogelijkheden die rijm, refrein en strofenbouw bieden.
Zowel in de vorm als in de inhoud van de liederen wordt bij voortduring gebruik
gemaakt van het principe van herhaling en variatie. Thema's, woorden, woordgroepen,
zinswendingen, rijmen, strofenvormen, refreinvormen, lettergrapjes: ze duiken het
hele liedboek door voortdurend in wisselende combinaties en varianten op. Hierin
zijn de liederen eveneens schatplichtig aan de hoofse lyrische traditie, waaraan een
registrale poëtica ten grondslag ligt. De esthetiek van
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deze liederen schuilt niet zo zeer in de nieuwe vondsten, de originaliteit, maar vooral
in de voortdurende herhalingen en variaties van elementen uit min of meer bekende
registers op lexicaal, formeel en semantisch niveau. De stereotiepe beelden en
wendingen, de talrijke uitroepen, de formele paren, de gelijkluidende verzen, maar
ook verwante rijmschema's, kortom het totale complex van herhalingen en
overeenkomsten dat zich manifesteert op alle mogelijk niveaus, zijn het gevolg van
een poëtische techniek, die behalve een esthetische ook een duidelijk sociale functie
had.6. Zowel publiek als dichter moesten bekend zijn met de registers wilden ze het
spel van de herhaling en de verrassing van de variatie naar waarde kunnen schatten
c.q. met verve kunnen brengen. Hierdoor werd een sfeer van intimiteit gecreëerd
omdat er als het ware een stilzwijgende ‘afspraak’ tussen dichter en publiek tot stand
kwam. Alleen de ‘goede verstaander’ kon de specifieke bekoring van het lied
waarderen. De lyriek kon slechts dan volledig functioneren wanneer dichter en publiek
hetzelfde registrale referentiekader deelden. Zowel de strekking van het lied - het
verfijnde ideaal van de hoofse liefde, waarmee de hoofse gemeenschap zich
distantieerde van minder ‘beschaafde’ gemeenschappen in de maatschappij - als de
manier waarop deze tot uitdrukking gebracht werdmet de registrale poëtische
technieken van herhaling en variatie - bevestigden de onderlinge saamhorigheid. Het
gezelschap deelde in de lyriek iets dat door een buitenstaander, een onhoofse, een
vilain of dorper, niet verstaan kon worden.
Maar de hoofse traditie alleen volstaat niet als voedingsbodem voor de
Gruuthuseliederen. De vormgewildheid van de strofevormen en de
experimenteerdrang gaan veel verder dan wat ons uit de lyrische traditie bekend is.
De vormen zijn barokker, gezochter, en het variëren, spelen en experimenteren met
alle verschillende mogelijkheden die de dichter openstonden demonstreren behalve
verwantschap juist ook een onafhankelijkheid van de oude tradities in de lyriek.7.
Het vormbewustzijn lijkt in Gruuthuse een doel op zichzelf geworden te zijn en het
uitbundige gejongleer met de vorm ademt niet zo zeer de verheven sfeer die we met
het hoofse minnelied associëren maar meer het nauwelijks bedwongen plezier van
een dichter die de grenzen van de literaire technieken onderzoekt.
Maar ook inhoudelijk herbergen de liederen allerlei elementen waarvan de herkomst
in eerste instantie niet in de hoofse traditie gezocht dient te worden. In kennelijke
harmonie met de hoofse thematiek figureren ook motieven als geldzorgen, drank, en
Mariadevotie.
In lied 41 beklaagt de zanger zich over het feit dat geld een primaire
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voorwaarde voor maatschappelijke acceptatie is.
Dat ghelt dat es die bloume
Die elkerlijc begheert.
Dies ic mi niet beroume:
Mijn ghelt es al verteert!8.

Binnen zijn vriendenkring daarentegen wordt een berooide toestand eerder ten
voordele dan ten nadele van de sloeber uitgelegd. Vrolijk wordt het laatste couplet
aangeheven.
Nu wilwi wroilic zinghen,
Scamel sonder ghelt!9.

Dit gebrek aan financiële middelen wordt ook in de andere liederen gecultiveerd.
Zelfs in een loflied op Maria wordt het potverteren warm aanbevolen.10. Dit
economische motief komt nog in ten minste vier andere liederen voor en steeds is
de moraal dat geld een ondergeschikte rol dient te spelen.11. ‘Gheldelozen’ worden
aangespoord zich bij het gezelschap aan te sluiten.
Gheldeloze, volghet mi,
Wi willen zinghen een vroylic liet!12.

De rijke man dient uit dit jolige gezelschap geweerd te worden, maar hij die ook op
vruecht uit is kan aansluiten.
So wie dat riker es dan wi,
Die nes van onsen liden niet.
Maer wie altoos na vruechden spiet,
Die es van onser compaengie.13.

Behalve het gebrek aan geld en de belangstelling voor het andere geslacht is ook de
liefde voor de fles een gemeenschappelijke voorkeur.14. De liederen 144 en 145 zijn
zelfs lofliederen op de waard van de kroeg die door het gezelschap kennelijk
regelmatig gefrequenteerd werd.
Wi hebben hier gheweist so veil.15.

Zelfs in een loflied op Maria vormt de drank een kennelijk vanzelfsprekend motief.
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Nu loven wi haer uut milder aert
Ende desen edelen wijn rijnscaert
Drincken wi sonder toren:
Van der roze wert hi ghespaert
Die vroilic hier sijn ghelt vertaert!
Ende die ons willen storen,
Gaen daer zi behoren!16.

Het meest opvallende aspect van de liederen is echter de voortdurende suggestie van
een zingend gezelschap die er gewekt wordt. Het perspectief wisselt regelmatig en
vooral in de refreinen van ic naar wi, zodat de stellige indruk gewekt wordt dat de
gedeeltes in het wi-perspectief door meerdere personen gezongen werden.
Wi willen zinghen een vroylic liet17.
So mocht wi vroilic zinghen18.
Wi willen van den kerels zinghen19.
Laet ons voort vroylic maken zanc20.
Nu wilwi wroilic zinghen21.

In lied 19 probeert de zanger zijn publiek dat hij aanduidt als der minnen knechten
in het lied te betrekken. Niet voor niets profileert hij zijn toehoorders en daarmee
zichzelf als ‘dienaren van de liefde’, het was een rol die het gezelschap kennelijk
met graagte speelde.22.
Wel an, wel an met hertzen gay
Die der minnen knechten zijn!
In deere van der minnen vray,
God groete haer lievelijc anschijn,
Willic ons zinghen een liedekijn:
‘Elc groete tsijn, ic groete tmijn!23.

Ook de vier Marialiederen zijn voornamelijk in het wi-perspectief gesteld zodat het
beeld ontstaat van een groep dichter-vrienden, die gezamenlijk de liefde bezingen,
de kroeg bezoeken, en bij dit alles de bescherming van Maria afsmeken. De liederen
maken sterk de indruk in de eerste plaats als groepsliederen, gebruiksteksten,
gefunctioneerd te hebben.24. Deze indruk wordt nog versterkt door de grote hoeveelheid
aansporingen die in de aanhef van liederen en refreinen zijn verwerkt. Wes vroylic
nu!, Wel op, wel aen!, Wael op, laet ons dan vroylic sijn.25.
Het saamhorigheidsgevoel dat bij het traditionele hoofse lied nog een
buiten-literaire werkelijkheid was, is in de Gruuthuseliederen tot
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de lyriek zelf gaan behoren. In dit licht zijn ook de drie liederen die niet de hoofse
liefde maar de vriendschap tot thema hebben interessant. De uitgedragen moraal is
daar dat geroddel, afgunst en ontrouw de vriendschap ernstig ondermijnen.26.
Door de suggestie van een aanwezige groep minnaar-vrienden krijgen de
traditionele niders uit de liefdesliederen een extra dimensie. Zij dienen niet meer
enkel als motief om het belang van het geheim van de liefde te benadrukken, maar
zij symboliseren nu tevens degenen die om welke reden dan ook buiten de groep
vallen.
Zij die veel geld hebben, zij die de Mariaverering verstoren en zij die niet aan de
vrolijkheid kunnen bijdragen worden uit het gezelschap geweerd.27.
Niet alleen de intrede van deze ‘nieuwe’ thema's maakt dat de liederen afwijken
van de hoofse traditie. Ook het concept van de hoofse liefde lijkt in het liedboek een
wezenlijke verandering te hebben ondergaan. Was in het klassieke concept van de
hoofse liefde de liefde zelf, de liefdesdienst, het hoogste doel van de minnaar-zanger
en de daaruit voortkomende joie een belangrijke maar secundaire emotie, in het
liedboek lijken deze twee van prioriteit te hebben gewisseld. Het streven en verlangen
van de dichter is in de eerste plaats naar vruecht. Deze vruecht is in het merendeel
van de gevallen nog steeds het logisch vervolg van het liefhebben maar ook regelmatig
het gevolg van het musiceren, het verkeren in gezelschap, de Mariaverering en het
gezamenlijk drinken. Was in de hoofse lyriek joie, in het Middelnederlands vruecht,
onlosmakelijk verbonden met het liefdesconcept, in het Gruuthuseliedboek heeft
deze emotie een breder bereik gekregen. Het lijkt mij van essentiële betekenis voor
het veranderde concept in Gruuthuse dat de vruecht die oorspronkelijk slechts
complementair was met de hoofse liefdesdienst, nu ook het gevolg kan zijn van de
‘andere bezigheden’ van het gezelschap. Niet de hoofse liefde maar de vruecht is het
hoogste gemeenschappelijke ideaal geworden, waarin de liefde nog slechts
functioneert als een van de middelen tot het doel.
De overkoepelende thematiek van het liedboek laat zich waarschijnlijk het beste
beschrijven als het streven naar vreugde en vrolijkheid door de minnedienst, het
samen zingen, musiceren en vereren van de heilige patrones Maria. De pine, rauwe
of leit die ontstaan door een vergeefse liefde of door geldzorgen dienen zo veel
mogelijk op een afstand gehouden te worden. Zij die niet op de juiste wijze liefhebben,
zij die de Mariaverering verstoren, zij die rijk zijn of de gezelligheid bederven behoren
niet tot deze groep van wi, minnaers en dienen buitengesloten te blijven. De
traditionele niders uit de liefdeslyriek hebben daarmee een andere en nieuwe functie
gekregen. Evenals bij
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de vruecht is het begrip aangepast en uitgebreid naar de eveneens aangepaste
thematiek van de liederen.
Zo hebben we in het Gruuthuseliedboek een verzameling liederen die enerzijds
zijn wortels vindt in de hoofse traditie maar daar anderzijds ook essentieel van
verschilt. Met name de aandacht voor de vorm doet sterk denken aan die andere
latere vorm van gezelschapskunst: de rederijkerslyriek. Coigneau toonde al voor de
zogenaamde ‘onhoofse liederen’28. in het liedboek aan dat zij de directe voorvaderen
waren van de refreinen in het zotte van de rederijkers en veronderstelde tevens dat
de balladevormen in Gruuthuse in afstamming aan het refereyn van de rederijkers
vooraf zijn gegaan.29.
En zo dringt de prikkelende gedachte zich op dat we - hoewel zeer karig bedeeld
qua overgeleverde lyriek - nu juist in de Gruuthuseliederen een representant gevonden
hebben die de overgang van hoofse lyriek naar rederijkerij - en daarmee wellicht ook
de overgang van hof naar stad - vertegenwoordigt. Als er al van een dergelijke
ontwikkeling sprake zal zijn geweest en als deze inderdaad ongeveer halverwege in
de Gruuthuseliederen zijn neerslag gevonden zou kunnen hebben, zou de evolutie
van het lied als volgt kunnen zijn verlopen.

Van registers naar rederijkers
In het hoofse gezelschap vervulde het minnelied, zowel door de vorm (registrale
poëtica) als door de inhoud (het delen van het gemeenschappelijke ideaal van de
hoofse liefde) weliswaar impliciet maar toch primair een functie als gezelschapskunst,
namelijk het bevestigen van de onderlinge saamhorigheid van de hoofse gemeenschap.
Niet alleen de boodschap van de liederen maar ook het musiceren en zingen zelf was
een uiting van hoofsheid. Het beoefenen van de zangkunst was een bezigheid die
vooral was voorbehouden aan de elite en nam een belangrijke plaats in in de
traditionele ceremoniële levenswijze aan het hof.30. Met de intrede van het refrein
begon er iets wezenlijks te veranderen in de receptie van het hoofse lied. Het publiek
was niet langer slechts de toehoorder van een individueel lied, maar nam er in de
refreingedeelten zelf aan deel. Zodra er meegezongen en misschien zelfs meegedanst
werd, werd het lied meer en meer het collectieve bezit van het hoofse gezelschap.
De verheven sfeer van het hoofse lied moest plaats maken voor een stemming van
gezamenlijk meezingen.31. De liederen waren niet langer
‘“pseudo”-liefdesbekentenissen van een “meester-zanger”, maar gebruiksteksten die
bij konden dragen tot de collectieve vreugde van een hoofs gezelschap.’32.
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In het Gruuthuseliedboek vervult het lied nog steeds een functie als gezelschapskunst.
Het functioneren van het lied in een gezelschap wordt zelfs in de liederen
gethematiseerd. De vormen zijn enerzijds duidelijk ontleend aan de hoofse registers
- er wordt nog steeds bij het publiek een bekendheid met de registrale techniek
verwacht - maar anderzijds wijken de vormen af doordat ze veel gezochter en barokker
zijn. In de thematiek hebben nieuwe elementen hun intrede gedaan en is het
gemeenschappelijke ideaal essentieel van inhoud veranderd. Niet de liefde maar de
vruecht is het hoogste doel in deze nieuwe levensovertuiging. De verandering in
receptie van het lied die al bij het hoofse minnelied een aanvang nam heeft in de
Gruuthuseliederen volledig doorgezet. De Gruuthuseliederen zijn nauwelijks meer
te kenschetsen als solistisch en individueel maar veeleer als groepsliederen waaraan
door alle aanwezigen actief deelgenomen kon worden.
Bij de rederijkers is de functie van het lied als gezelschapskunst zelfs
geïnstitutionaliseerd doordat de dichters zich in officiële kamers zijn gaan organiseren.
De vormgewildheid is primair geworden, maar het variëren is aan banden gelegd en
de dichter heeft zich zowel qua inhoud als qua vorm te houden aan strakke
vormgevingsprincipes.
Aldus is de vorm geëvolueerd van de registers van het hoofse minnelied naar de
vormexperimenten in het Gruuthuselied en daarna naar de vaste vormafspraken van
het refereyn, en is strekking van de boodschap veranderd van het hoofse ideaal van
de liefde, naar het levensideaal van de vrolijkheid in het Gruuthuselied naar de
verscheidenheid aan onderwerpen van de rederijkers.
Vond de voordracht van het lied aanvankelijk plaats door een enkele zanger voor
een luisterend publiek, met de intrede van het refrein gaat het publiek zelf aan het
lied deelnemen. In de Gruuthuseliederen is het lied inmiddels naar een volwaardig
groepslied geëvolueerd om vervolgens het literaire produkt van een
geïnstitutionaliseerde kamer te worden. Dit alles speelde zich in het geval van het
hoofse lied af in het hofmilieu, in het geval van het rederijkerslied in een stedelijke
context en in het geval van de Gruuthuseliederen...? In elk geval in Brugge, maar
zijn de liederen daarmee ook typisch stedelijke literatuur geworden?
Het ligt voor de hand om bij het beantwoorden van deze vraag niet alleen het
liedboek maar ook de twee andere gedeelten van het handschrift in ogenschouw te
nemen, de gebeden en de allegorische gedichten. Hoewel ik me hier moet beperken
tot voorlopige observaties, lijken toch ook deze gedeelten van het handschrift
buitengewoon boeiende aanknopingspunten te bieden.
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De gebeden en de allegorische gedichten
Evenals de liederen verraden ook de gebeden en de gedichten een duidelijke
belangstelling voor de vorm. Daar waar je eigenlijk nog overwegend gepaard rijm
zou verwachten duiken her en der strofische vormen - en bepaald niet de eenvoudigste
- op.33. Op het eerste gezicht lijkt mij dat de gebruikte strofevormen verwant zijn aan
die uit het liedboek maar nader onderzoek zal hierover uitsluitsel moeten geven. Ook
wordt zowel in de gebeden als in de gedichten dankbaar gebruik gemaakt van de
mogelijkheden van het acrostichon. Zo lezen we in acrostichon de complete tekst
van het Salve regina, tot twee keer toe de naam van de dichter Jan van Hulst en een
keer de naam van de dichter Jan Moritoen. In het vierde gebed staan zelfs 12 namen
in acrostichon verwerkt, waarvan de dragers zich in de laatste strofe bekend maken
als 12 pelgrims die ter ere van de Heilige Maagd in Brugge bijeen gekomen zijn.34.
Hier waren ter eere van Onser Vrauwen
Van Brugghe peilgrinen een deel;
Leist elke clauze so mochdi scauwen
Sonder langhe elx name int capiteel;
Telker clauze een name gheheel.35.

Naast de acrostichons treffen we ook andere vormkunstjes aan zoals letterspelletjes,
een alfabetgedicht, een kettinggedicht en geïntercaleerde liederen.36.
Ook inhoudelijk lijken er overeenkomsten tussen de verschillende gedeeltes van
het handschrift te bestaan. Zo speelt Maria zowel in de gebeden als in de gedichten
haar rol als beschermheilige,37. komt de hoofse thematiek in elk geval in de allegorische
liederen ruimschoots aan bod en lijken mij zelfs in de gebeden zinswendingen gebruikt
te worden die aan de hoofse vocabulaire ontleend zijn.
Zelfs de suggestie van een gezelschap lijkt in de gebeden aanwezig te zijn. Het
perspectief in de gebeden wisselt evenals in de liederen regelmatig van ic naar wi.
Nu is dit in de eerste plaats natuurlijk inherent aan de aard van een gebed waarin
iemand voorgaat en de overige aanwezigen ‘antwoorden’. Maar verzen als
Coninchinne Maria,
Alle moghen wi secghen met minnen
Tote di: Salve regina!38.
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O vrouwe, hoet ons vor sonden blame,
Wi snevers in dit leven.39.

doen toch vermoeden - zeker in het licht van het gezelschap peilgrinen dat zich in
gebed 5 voorstelt - dat ook hier de perspectiefwisselingen een gezelschapsfunctie
hebben vervuld.
De gezelschapsthematiek uit de liederen is in min of meer vergelijkbare vorm ook
in de allegorische gedichten te traceren. Het allerduidelijkst is dit het geval in het
eerste gedicht dat met de allegorische techniek die geïnspireerd lijkt op de Roman
de la Rose beschrijft hoe een ic-figuur in een gezelschap zijn liederen schrijft en ten
gehore brengt.
Doe sat ic bi der conpaengien,
Ende elc met sanghe bliscap dreef,
Metten brieve die ic screef.
Daer hoordic lust ende vroylichede,
Ende ic begonst te zinghen mede
In een vroylic berueren,
Uut grooten luste van natueren.40.

Vervolgens probeert het gezelschap in een discussie de liederen te interpreteren. De
betreffende liederen - acht in totaal - lijken qua vorm en inhoud regelrecht uit het
liedboek te zijn weggewandeld, en ook het tweede allegorische gedicht bevat
dergelijke geïntercaleerde hoofse liederen.
Zeer frappant is ook de toon van vier gedichten die tamelijk moralistisch van toon
zijn.41. De boodschap is hier vooral dat men dient te waken voor materialistische
neigingen.
Dat scuwet die giericghe talre tijt.
Goet gheselscap, spel ende jolijt
Pijnt hi te scuwene nach ende dach,
Van anxte dat zijn lief (d.i. zijn bezit) mindren mach;42.

Ook hier weer: gierigheid kent geen gezelligheid. De gierigaard hoort er niet bij.
Overmoed, afgunst, gierigheid, gulzigheid, nieuwsgierigheid, jaloezie, dat zijn de
eigenschappen die in sociaal opzicht niet door de beugel kunnen. In gedicht 10 worden
achtereenvolgens studanten ghierich, hoghe clemmers, edel princhen, musers van
allen consten, Venus scolieren, prouvers van delicaten smake, de verwaende stoute
en die boven yemen van uwen ghebuers wilt zijn gheducht voor al dit
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kwalijks gewaarschuwd. Voor deze bonte rij karikaturen is de overheersende
boodschap: probeer niet beter af te zijn dan een ander!
Bijzondere vermelding verdient gedicht 13 waarin een kluizenaar met twee hommes
sauvages naar Brugge komt. De kluizenaar heeft zich destijds uit de stad
teruggetrokken omdat hij niet langer tegen de roddel en achterklap opgewassen was
- wederom het motief van de afgunst die de vriendschap ondermijnt!43. Hij brengt nu
een bezoek aan de stad om de koning van de Witte Beer een maquette van Brugge
aan te bieden44. en vertrekt met de mededeling dat hij volgend jaar bij dezelfde
gelegenheid terug zal keren. Erne heeft dit gedicht in verband gebracht met het
jaarlijkse toernooi in Brugge van het ridderlijke gezelschap ‘De Witte Beer’.45. De
winnaar van dit toernooi werd voor de duur van een jaar gekroond tot koning van de
Witte Beer. In 1392 viel deze eer ten beurt aan Jan van Gruuthuse, de grootvader
van Lodewijk, de eerste ons bekende bezitter van het Gruuthusehandschrift.
Al met al lijken we te kunnen spreken van een redelijk coherente thematiek in het
handschrift. Centraal staan de hoofse liefde, de Mariaverering en de vriendschap, in
een sfeer van onderlinge trouw, vrolijkheid, muziek en drank. Het gemeenschappelijk
doel is het streven naar een harmonieus samenzijn, zonder onderlinge spanning,
naijver, en geroddel en zonder een onevenredige belangstelling voor bezit, geld en
andere materiële aangelegenheden.
Ende oft alzo mach zijn, so merc
Twesen van allen minners reine,
Die dorpers, clappers ende quade vileine,
Nijt, gramschap scuwen, ende ooc al qwaet;
Ja, als men met trouwen na minne staet,
So eist al blijscap ende vrie vruecht,
Miltheit, werdicheit ende duecht;
meinderheit, scamelheit, dits de minne,
daer ic mijn redene al om beghinne;
Want reine minne mach niemen deeren.
Merct bliscap zonder quaet begheeren,
Miltheit, zonder begrijp altoos,
Gheselscap, zonder nijt of loos,
Jonst ende eere, sonder versaden,
Arbeit zonder roum van daden,
Trauwe zonder gheveinsthede,
Ende zonder verdriet ghestadichede.46.
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Literaire fictie of historische werkelijkheid
De duidelijk bewuste suggestie van het zingen, drinken, bidden en dichten in
gezelschap is in het gehele handschrift zo opvallend aanwezig dat die zich vooralsnog
niet simpelweg laat verklaren als louter lyrischliterair thema. Er zijn mij geen andere
liederen en gedichten bekend waarin dit aspect zo zwaar aangezet wordt en het geheel
aan vingerwijzingen in het handschrift prikkelt toch op zijn minst de fantasie om
achter deze in de eerste plaats fictionele kring wellicht een historische groep van
zanger-dichters te vermoeden. En zelfs al zou het in dit geval wel om zuivere literaire
fictie gaan, dan nog moet er toch voor de toehoorders een zeker referentiekader zijn
geweest waarin dergelijke gezelschappen geen volslagen onbekend fenomeen waren.
Het culturele leven in Brugge in de veertiende en vijftiende eeuw zou het bestaan
van een dergelijk gezelschap in elk geval geenszins in de weg hebben gestaan. Reeds
vanaf het vroege begin van de veertiende eeuw worden er in de stadsrekeningen
betalingen aan minstreels47. vermeld. De jaarkalender van de Brugse gemeenschap
telde talloze feestelijke ommegangen, processies, nieuwjaarsfeesten, meifeesten,
carnavalsoptochten en toernooien. Bij al deze gelegenheden was er voor muzikanten
en speellieden ruim emplooi.48.
Al vroeg in de veertiende eeuw verenigen de minstreels zich zelfs in een eigen
gilde. Volgens de overlevering kregen zij in het jaar 1350 een kostbaar relikwie in
hun bezit, drie druppels van de Heilige Kaars van het beroemde gezelschap de ‘Charité
van Arras’. De overlevering wil dat de puy in Arras haar oprichting dankt aan de
Heilige Kaars die door Maria werd geschonken toen twee minstrelen hun onderlinge
geschil bijlegden. Daarmee werd de Heilige Maagd vanzelfsprekend de
beschermvrouwe van het Atrechtse gezelschap - zoals vrijwel alle Noordfranse puy's
de maagd als hun schutsheilige hadden. Het gilde in Brugge dankte de oprichting op
haar beurt weer aan een miraculeuze ‘groei’ van drie druppels van het Atrechtse
relikwie tot een nieuwe Heilige Kaars. Deze duidelijke annexatie van afstamming
van het beroemde Atrechtse gezelschap lijkt mij niet zonder betekenis. Evenzeer
plaatst de Mariaverering van de Noordfranse genootschappen de Mariadevotie uit
het Gruuthusehandschrift in een ander licht.49. Brugge telde echter nog veel meer
broederschappen en verenigingen die muzikale activiteiten ontplooiden. Deze
gezelschappen zijn naar alle waarschijnlijkheid ontstaan uit de kringen van
professionele zangers en musici onder de geestelijkheid. In de verschillende kerken
en kapellen die de stad rijk was, is de cultivering van de muziek tot grote
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bloei gekomen. Aanvankelijk had iedere kerk in Brugge een eigen vaste groep van
clericale muzikanten en zangers, maar al snel ontstond er een intensieve uitwisseling
van muzikaal personeel.50. Het kwam zelfs tot grote rivaliteit tussen de verschillende
kerken toen zangers bij hun eigen kerk weg bleven om elders voor een hogere toelage
de mis te zingen.51.
Het patronaat van muzikale evenementen werd voor een belangrijk gedeelte vervuld
door deze broederschappen en conventen, waarvan, nadat ze door de geestelijkheid
waren opgericht, in een later stadium ook burgers lid konden worden. Ze droegen
niet alleen de zorg voor het geestelijke welzijn van de stadsbevolking, maar zij namen
tevens de verantwoordelijkheid voor een aantal sociale taken, zoals de
gezondheidszorg, de liefdadigheid, de organisatie van begrafenissen en het onderwijs.
Elke Brugse familie had wel een zoon of dochter in een van de conventen. Zodoende
werden deze conventen volledig geïntegreerd in de Brugse maatschappij en bestonden
ze bij de gratie van de financiële ondersteuning van de burgerij. Het muzikale en
ceremoniële leven in Brugge was vooral het resultaat van deze samenwerking tussen
burgerij en conventen. Dit leidde al spoedig tot de oprichting van gildes en religieuze
broederschappen waarin zowel leken als geestelijken zich verenigden.52.
Ook de Gruuthusefamilie was intensief betrokken bij een aantal genootschappen.
Het broederschap ter ere van Onze Lieve Vrouwe ontving belangrijke financiële
ondersteuning van Agnes van Gruuthuse en haar zoon Jan - de vader van Lodewijk,
de eerste ons bekende bezitter van het handschrift - die beiden lid waren van de
broederschap. Lodewijk van Gruuthuse zelf wordt vermeld als lid van het Ghilde
vanden Droghen Boome, een genootschap dat een belangrijke rol als muzikale
beschermheer vervulde. Het spendeerde jaarlijks enorme bedragen aan het organiseren
van muzikale evenementen. Het eerste ledenregister dat uit 1465 dateert vermeldt
overigens behalve de heer van Gruuthuse ook ene Jan van Hulst...53.
Deze Jan van Hulst (of een andere?) wordt ook genoemd in verband met de
oprichting in 1428 van de kamer van de Heilighe Gheest, de eerste Brugse
rederijkerskamer.54. Dit gilde schijnt af te stammen van verschillende associaties van
burgers en geestelijken, die toneelspeelden en muziekstukken opvoerden. In 1422
vinden we bij voorbeeld in rekeningen ‘ghesellen van der kercke’ vermeld. Een
‘zekere’ Jan van Hulst organiseerde voor de gravin Marguerite in 1394 een opvoering
en in 1396 een mirakelspel van de 12 apostelen, dat werd opgevoerd in de Heilige
Bloed-processie. Het rederijkersgilde was een lang leven beschoren en het is bekend
dat het ook buiten de stad opereerde, onder
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andere ter gelegenheid van de verschillende landjuwelen. Ook met dit gezelschap is
weer de naam van de Gruuthusefamilie verbonden. De weduwe van Jan van
Gruuthuse, koning van de Witte Beer in 1392, Agnes de Mortaigne, richtte in 1426
een kapel van de Heilighe Gheeste op in het Carmelietenklooster. Zij was aanwezig
bij de oprichting van het gilde op 15 april 1428 en ze werd in 1438 in de kapel
begraven. De rederijkers moeten haar toestemming hebben gehad om de kapel te
gebruiken. In 1466 krijgt het gilde van Lodewijk van Gruuthuse de volledige
beschikking over de ruimte zoals zijn grootmoeder dat gewenst had.55.
Deze cursorische verkenningstocht door cultureel Brugge leert dat het bestaan van
een dichterlijk-muzikale kring bepaald geen uitzondering hoeft te zijn geweest. Voor
de welwillende lezer zijn er zelfs zeer verleidelijke aanknopingspunten om te trachten
de eventuele dichterlijke kring achter het Gruuthusehandschrift te traceren.
In de eerste plaats blijkt de familie van Gruuthuse door de jaren heen nauw
betrokken te zijn geweest bij verschillende genootschapsactiviteiten. Daarnaast werd
Jan I van Gruuthuse in 1392 op het jaarlijks terugkerende toernooi om de ‘spiet’
gekroond tot koning van de Witte Beer, dezelfde koning als uit het dertiende
Gruuthusegedicht? Is dit gedicht speciaal ter gelegenheid van de uitverkiezing van
Jan van Gruuthuse geschreven en is dat wellicht de reden dat de familie het handschrift
al die jaren heeft bewaard? Bevat het handschrift misschien nog meer liederen en
gedichten waaraan het Gruuthusegeslacht zulke bijzondere herinneringen bewaarde
dat men het toch zeer onooglijke boekwerkje, dat schamel afgestoken moet hebben
tegen de pracht en praal van de rest van de Gruuthusebibliotheek, al die jaren in de
familiearchieven heeft bewaard?
En als het dertiende gedicht een gelegenheidsgedicht is geweest, is dan ook niet
het achtste gedicht voor een speciale gebeurtenis geschreven, als een soort rollenspel
bij de opvoering van een tableaux vivant?56.
Agnes van Gruuthuse richtte een kapel van de Heilighe Gheest op waarvan de
rederijkerskamer met dezelfde naam gebruik mocht maken. Deze kamer telde onder
zijn leden onder andere Jan van Hulst...
Lodewijk van Gruuthuse was lid van het Ghilde vanden Droghen Boome, dat een
belangrijke rol speelde in het muzikale leven in Brugge en dat ook weer ene Jan van
Hulst onder zijn leden telde. Bovendien komen in het Gruuthusehandschrift de
volgende twee verzen voor:
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Der vrauwen van den Drogen Boome,57.
Ons boom so zeere verdorret steit.58.

Toespelingen op het gilde of toeval?
En ook Jan Moritoen, de dichter van ten minste één Gruuthusegedicht en aan wie
Heeroma tevens het gehele liedboek heeft toegeschreven is archivalisch traceerbaar
als een van de dismeesters van de St. Gillisparochie en in latere jaren als lid van het
stadsbestuur.59. Hij wordt in de rekeningen weliswaar niet in verband met enige
muzikale activiteit genoemd, maar toch.
Mogelijkheden voor speculatieve verbanden te over, maar over de werkelijke
historische achtergronden van het Gruuthusehandschrift valt op dit moment nog niets
met zekerheid vast te stellen, te meer daar zowel de datering van het handschrift zélf
als die van de erin opgenomen teksten nog steeds in vaagheden is gehuld.

Besluit
Hoewel ons slechts zeer weinig Middelnederlandse lyriek is overgeleverd en we ons
eigenlijk geen precies beeld kunnen vormen van enige Middelnederlandse lyrische
traditie doen de liederen uit het Gruuthuschandschrift vermoeden dat er wel degelijk
een levendige liedcultuur in de Lage Landen heeft bestaan. Gezien het gemak waarmee
strofevormen en registrale technieken worden toegepast, mogen we vermoeden dat
er een veel breder referentiekader van lyrische vormen heeft bestaan dan ons in het
Gruuthuseliedboek is overgeleverd.
Hoewel het veronderstellen van een dergelijke lyrische traditie een hachelijke
onderneming is en het schetsen van mogelijke veranderingen in deze hypothetische
traditie een zo mogelijk nog penibeler aangelegenheid is, lijkt er toch aanleiding de
Gruuthuseliederen te beschouwen als representanten van de overgang van het hoofse
lied naar de rederijkerskunst. In de liederen herkennen we zowel een late vorm van
typisch hoofse als een vroege voorbode van typisch stedelijke kunst. Wellicht dat
deze wat hybride vorm nu juist het meest kenmerkende aspect van vroege
stadsliteratuur zal blijken te zijn.
Het liedboek blijft echter in de eerste plaats een verzameling hoofse liefdesliederen.
Maar uitgaande van de gedachte dat voor het bestuderen van ontwikkelingen in van
nature behoudende tradities vooral ‘nieuwe’ elementen - hoe schaars ook - zeer
veelzeggend kunnen zijn, dient voor in elk geval het Gruuthuseliedboek, maar
waarschijnlijk voor het gehele handschrift, de schijnwerper vooral gericht te worden
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op het veranderde concept van de liefde en het idealiseren van het verkeren in
gezelschap. Het handschrift getuigt van een mentaliteit waarin naar een samenzijn
in vrolijkheid en harmonie wordt gestreefd, zonder dat de een zich door geld, afgunst,
hebberigheid of geruzie boven de ander verheft of zich van de groep distantieert.
Of er achter het handschrift werkelijk een specifieke kring, die deze filosofie in
haar vaandel droeg, is schuilgegaan en wie er van dit gezelschap deel hebben
uitgemaakt moet nu nog het geheim van de geschiedenis blijven. Maar het ideaal
van het vreedzaam samenzijn was waarschijnlijk niet alleen voor dit specifieke
gezelschap maar voor alle stadsbewoners - adel, geestelijkheid of burgerij - de
verstandigste levenshouding om staande te blijven in een gemeenschap, waarin de
mensen, ongeacht hun afkomst, meer en meer met elkaar werden geconfronteerd op straat, in de kroeg, bij de handel - in een stad die steeds sneller steeds dichter
bevolkt raakte.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ed. Heeroma, p. 24.
Zie de inleiding van Pleij in deze bundel.
Vgl. Houtsma, Reynaert 1987, Rierink.
Een veel uitvoeriger analyse van de thematiek van de Gruuthuseliederen zal worden opgenomen
in de dissertatie, die ik voorbereid.
Vgl. Rierink.
Vgl. Willaert 1984, 23 e.v., Wallbaum p. 87 e.v.
Vgl. Rierink p. 167 e.v.
Zumthor (p. 270 e.v.) stelt ook in de franse laat-middeleeuwse lyriek een steeds groter wordende
aandacht voor de vorm vast. Maar voor zover ik het kan overzien neemt het ‘gejongleer’ met
vormen in de door hem onderzochte liederen lang niet zulke extreme vormen aan als in de
Gruuthuseliederen.
Ed. Heeroma lied 41, vs. 25 e.v.
Ed. Heeroma lied 41, vs. 39 e.v.
Ed. Heeroma lied 99, vs. 27 e.v.
Ed. Heeroma lied 5 vs. 20 e.v., lied 45 vs. 4 e.v., lied 49 en lied 55 vs. 66.
Ed. Heeroma lied 49, vs. 1 e.v.
Ed. Heeroma lied 49, vs. 3 e.v.
Ed. Heeroma lied 12 vs. 18, lied 32 vs. 15 e.v., lied 51 vs. 16 e.v., lied 56, lied 58 vs. 46, lied
86 vs. 42 e.v., lied 99 vs. 23 e.v., lied 144 en 145.
Ed. Heeroma lied 145, vs. 28.
Ed. Heeroma lied 99, vs. 23 e.v.
Ed. Heeroma lied 49, vs. 2.
Ed. Heeroma lied 45, vs. 22.
Ed. Heeroma lied 85, vs. 1.
Ed. Heeroma lied 146, vs. 29.
Ed. Heeroma lied 41, vs. 39.
Vlg. ook
lied 58, vs. 17 Hoe eist ghevaren?/ Die minres waren,
lied 32, vs. 12 Bestu ghesteidich, minnerlijn,
lied 56 vs. 22 God geve hem heil/Met vruechden geil/ Wie metten vrauwen hoven!
lied 57 vs. 26 Ghetrouwe minres, roup wi wrake
lied 77 vs. 1 Sich vor dich, / ghetrauwe man, / Die goeder minnen niet ne can/Becliven.
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23. Ed. Heeroma lied 19, vs. 1 e.v.
24. Willaert veronderstelt zelfs dat de liederen 19, 83, 132 en 138 en wellicht ook alle rondeelliederen
als dansliederen bestemd zijn geweest. In de wekroep wel an, wel an ziet hij een aansporing
om aan de dans deel te komen nemen. Willaert 1989, 78, 83 e.v.
25. Ed. Heeroma, lied 101 vs. 4, lied 120 vs. 1, lied 99 vs. 1, lied 19 vs. 1, lied 41 vs. 7, lied 133
vs. 3, lied 145 vs. 6, lied 144 vs. 13, lied 56 vs. 29, en ook lied 16 met de refreinregels Nu gaet
voren, voren, voren, Nu gaet voren, ic volghe u na!, die mijns inziens ondubbelzinnig bedoeld
zijn als regels om bij te dansen.
26. Ed. Heeroma de liederen 33, 35 en 51.
27. Ed. Heeroma de liederen 55, vs. 66; 56 vs. 20; 19 vs. 9, 99 vs. 28.); 49 vs. 3 e.v.
28. De liederen 16, 17, 26, 27, 37, 38, 71, 85, 86, 105, 121, 122. Lang niet al deze liederen komen
in deze bijdrage ter sprake, hetgeen niet wil zeggen dat hun thematiek niet zeer relevant is voor
de vraag naar stadsliteratuur en burgermoraal. De liederen 26, 27, 38 en 71, zijn dialoogliederen
die uiteindelijk in bedekte termen tot de coïtus leiden. De beeldspraak in lied 38 is ontleend
aan de musicologie evenals in lied 121 waarin een oude man zich beklaagt over zijn ‘ghestel’
dat niet meer naar behoren wil functioneren. (Haddic minen stoc ghespaert, Doe hi was stijf
ende wael ghesnaert, Sone stondic niet beziden.) In de liederen 16, 37, 105 en 122 wordt lichtelijk
de draak gestoken met de hunkerende minnaar. In lied 16 heeft de minnaar liefde opgevat voor
een lelijke oude hoer. In lied 17 betrapt een man zijn echtgenote met ‘een pape’, in lied 86 is
de ic-figuur aanwezig bij het vrolijk samenzijn van een monnik en een non en lied 85 is het
beroemde maar nog altijd niet bevredigend geïnterpreteerde kerelslied.
29. Coigneau, p. 567.
30. Vgl. Kleinschmidt.
31. Vgl. Willaert 1985, 77 e.v.
32. Vgl. Willaert 1989, 86.
33. O.a. in de gebeden 3, 4 en 5 en de allegorische gedichten 3, 6, 8, 9, 10, 12 en 15.
34. Twee namen van leden van dit gezelschap, Soete en Gheraert, komen we ook een keer in het
liedboek tegen:
lied 49, vs. 31/32
Daer men roupt ter Buerch waert in:
‘Soet, soete Gheraerts, soet, soete Soete!’
Toeval?
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Ed. Carton, het vierde gebed, p. 29.
Respectievelijk in de allegorische gedichten 6, 10, 12, en 1 en 2.
Ed. Carton, gedicht 9, 11 en 12.
Ed. Carton vierde gebed, p. 26.
Ed. Carton zevende gebed, p. 49.
Ed. Carton, gedicht 1, p. 293.
Ed. Carton de gedichten 4, 10, 13 en 14.
Ed. Carton gedicht 4, p. 390.
Vlg. dit met de strekking van de liederen 33, 35 en 51, vs. 21 e.v. Tgheselscap wil ic al
begeven./In cans niet antieren/Ende micken niet up yemens leven./Mine rouc hoe sijt bestieren,
/ En si mi niet verpieren!
Ic wil gaen duken in den ouc/ Ghelijc den stommen blinden./Smeekers hebben al
den rouc, /Binden ende ontbinden, / In wils mi niet bewinden.

Adieu, adieu, gehselscap al,
44. In de maquette staan ook de zeven stadspoorten, die elk een letter hebben gekregen, waarmee
de naam van de stad gespeld wordt: B, R, V, C, G, H, E. Deze letters staan elk voor de volgende
begrippenparen: Broederscap en Bliscap, Recht en Redene, Vroescap en Vriheit, Cracht en
Confoort, Gonst en Goedertierenheit, Hope en Heil, Eendrachticheit en Eere, volgens de
kluzenaar belangrijke begrippen voor het besturen van de stad.
45. Vgl. Erne.
46. Ed. Carton, gedicht 4, p. 392.
47. Vgl. de door Gilliodts uitgegeven stadrekeningen en vooral ook Castele 1868.
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48. Of deze minstreels en speellieden ook zongen tijdens het musiceren staat nog steeds ter discussie.
Vgl. ook Reynaert 1989 bij zijn interpretatie van de term histriones.
49. Vgl. Castele p. 80 e.v. en Reynaert 1989.
50. Vgl. Strohm 1985, 10 e.v.
51. Strohm 1983, 7.
52. Strohm 1985, 42 e.v.
53. Zie voor de gegevens over het Ghilde van den Droghen Boome Strohm 1983.
54. Muller/Scharpé 1920, p. V.
55. Strohm 1985, 69 e.v.
56. Deze gedachte is al in 1961 geopperd door Deleu.
57. Ed. Carton gedicht 2, p. 378.
58. Ed. Carton gedicht 8, p. 439.
59. Heeroma, p. 100 e.v.
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Willem van Hildegaersberch: spreker tussen hof en stad
Theo Meder
Het omvangrijkste oeuvre dat in de Nederlanden van een sprookspreker is
overgeleverd, is dat van Willem van Hildegaersberch, die leefde van ca. 1350 tot
1408. We kennen van hem 120 sproken, die samen 21.666 verzen omvatten.1. In de
periode 1383-1408 komen we hem, vaker dan welke andere spreker ook, tegen in
verschillende rekeningboeken. In de Haagse hofrekeningen van de graven van Holland
staat hij 32 maal geadministreerd voor een bezoldigd optreden,2. en in de Gelderse
rekeningen van hertog Willem I figureert hij in de jaren 1388, 1389 en 1392.3. Willem
blijkt ook in een geestelijk milieu te zijn opgetreden, want in 1389 wordt hij vermeld
in de rekening van de benedictijnerabdij van Egmond.4. Een band met het Rijnsburgse
nonnenklooster laat zich vermoeden, aangezien Willem van Hildegaersberch beweert
dat de abdis van Rijnsburg hem opdracht had gegeven tot het maken van de sproke
4. Van den X gheboeden.5. Voor zover bekend valt deze connectie overigens niet met
rekeningenmateriaal te staven.6. Dit geldt ook voor de voordrachten die Willem zegt
te hebben gehouden voor ‘Dirc die Commelduer’. Het heeft er alle schijn van dat
met deze in 83. Hoemen voer die eere gaet schulen genoemde persoon de Leidse
commandeur van de Duitse Orde, Dirc van den Rijn, bedoeld is.7. Als dit klopt, dan
zijn we met deze laatste optredens in het stedelijk-geestelijke milieu aanbeland. Dit
is evenwel niet de enige aanwijzing voor optredens in de stad: ook in een
stadsrekening van Middelburg en in een Utrechtse rekening staat Willem vermeld
als spreker.8. Uit rekeningen- en sprokenmateriaal valt dus duidelijk op te maken dat
Willem zowel de adel, de geestelijkheid als de stedelijke (bestuurs)elite literair van
dienst was. Deze vorm van ‘dienstbaarheid’ betekent overigens niet dat Willem ook
daadwerkelijk in dienst was bij een bepaald persoon of instituut.
Rekeningenmateriaal wijst uit dat er in de veertiende eeuw globaal genomen twee
groepen sprooksprekers te onderscheiden zijn. De grootste groep sprekers stond in
een vaste dienstbetrekking, bij voorbeeld bij een edelman of een geestelijke
hoogwaardigheidsbekleder. Zo maken de Hollandse grafelijkheidsrekeningen onder
meer melding van sprekers in dienst van de heren van Abcoude, Kortgene,
Zevenbergen, Wassenaar en Limburg, de graaf van Kleef, de bisschop van Trier, de
hertogen van Gulik, Brabant, Oostenrijk en Bourgondië, en de koningen van Frankrijk
en Bohemen.9. Sprekers in dienst van steden
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komt men (nog?) hoogst zelden tegen. De Hollandse rekeningen maken in de periode
1371-1409 alleen melding van ‘der stat spreker van Gent’ (1395).10. Slechts een
kleinere groep sprekers blijkt volgens de rekeningen uit vrije beroepssprekers te
bestaan, en tot deze categorie zal ook Willem van Hildegaersberch behoord hebben.
Andere (waarschijnlijk) professionele sprekers die in de Hollandse rekeningen
genoemd worden zijn Augustijnken, Jan van Vlaardingen, Pieter Vreugdegaer van
Breda, Jan Dille, Bertelmees van Dordrecht, Jan de Bot, Jan van Raamsdonk, Jan
van Mechelen, Monickedam de spreker, Jan Visier, Dirc Mathijssoen en Bertelmees
van Delft.11.
Het is aannemelijk dat wat voor Willem van Hildegaersberch geldt, voor de meeste
sprooksprekers zal gelden: gezien het ambulante karakter van hun beroep zullen ze
acte de présence hebben gegeven in hof, klooster en stad. Dit kan impliceren dat hun
repertoire wat publiekgerichtheid betreft de nodige variëteit bezat. Een typisch
hofdicht lijkt Ein jammerliche clage van Pieter Vreugdegaer, waarin de daden van
de Hollandse graaf Willem IV gereleveerd worden en zijn dood wordt beklaagd.12.
De sproke Maghet van Ghend van Boudewijn van der Lore kan veeleer voor een
(ook aristocratisch?) stedelijk publiek hebben gefunctioneerd.13. Gezien de lengte, de
moeilijkheidsgraad en de vele Latijnse citaten kan een gedicht als het Sinte Jans
ewangelium van Augustijnken het best in een kloosterlijk milieu tot zijn recht zijn
gekomen.14. En het lofdicht op Haarlem van de spreker Dirc Mathijssoen kan juist
weer goed in een exclusief stedelijke entourage voorgedragen zijn.15. Het
sprooksprekersbundeltje dat ooit in het klooster Egmond is gevonden en dat door E.
Verwijs is uitgegeven onder de titel Van vrouwen ende van minne16. bevestigt deze
diversiteit in repertoire: terwijl een tekst als Vander ghilde der blauwer scuten veeleer
in de context van de stedelijke vastelavondviering thuishoort,17. lijken andere teksten
- waaronder een fragment van Hildegaersberchs 34. Vanden goeden vrouwen, hoofse
gedichten en raadsels - meer op een hofpubliek te zijn toegesneden.18.
De diversiteit in publiekgerichtheid zou in theorie ook aan de hand van
Hildegaersberchs oeuvre gedemonstreerd moeten kunnen worden. In theorie, want
het zou ook zo kunnen zijn dat het in twee grote (en nauw verwante)
verzamelhandschriften overgeleverde oeuvre van Willem een hofgerichte selectie
behelst.19. De vraag is hier dus of uit Willems (overgeleverde) werk nog valt af te
lezen dat hij in verschillende culturen heeft verkeerd en voor uiteenlopende
publieksgroepen heeft gesproken. Aan Willems relatie met zijn geestelijke publiek
zal in deze bijdrage verder geen aandacht worden geschonken. Meer specifiek moeten
hier de volgende vragen beantwoord worden: bevat
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Willems werk stedelijk-burgerlijke motieven? Waren bepaalde sproken wellicht
primair bestemd voor een stadspubliek? En heeft Willem ook gedicht in opdracht
van de stad? Vooraf moet voor de volledigheid nog gemeld worden dat Willem,
geboortig uit het dorp Hillegersberg,20. zelf uit de derde stand afkomstig was (zoals
de meeste sprekers naar het zich laat aanzien21.). Er bestond immers geen adellijk
geslacht Hildegaersberch, en uit Willems gedichten kan opgemaakt worden dat hij
gezien zijn opleiding geen geestelijke was.22. Of Willem tijdens zijn sprekerscarrière
nog tot de ‘burgers’ of ‘dorpers’ gerekend mocht worden, is onbekend. Als hij heeft
rondgezworven zonder een vaste woon- of verblijfplaats te hebben, werd hij in het
maatschappelijke leven (althans juridisch gezien) gedegradeerd tot rechteloze varende,
behorend tot de randgroepering van buitenmaatschappelijken.23.
In meerdere teksten van Willem zijn ‘stedelijk-burgerlijke motieven’ te
onderscheiden (zie hierna). Maar dat hoeft geenszins te betekenen dat al deze sproken
ook voor een stadspubliek bestemd waren. Zoals bekend uit Het woord van eer van
F.P. van Oostrom is veel van Willems werk goed te plaatsen binnen de Hollandse
hofkringen.24. Niet alleen omwille van de regelmatige betalingen voor Willems
optredens in de Hollandse hofrekeningen, maar ook op grond van de inhoud en
specifieke aanspreekvormen25. lijkt het aannemelijk dat een aanzienlijk deel van
Willems sproken bij uitstek in een elitair adellijk milieu26. heeft gefunctioneerd, in
het bijzonder in Hollandse hofkringen. Van sproken als 35. Vander wrake Goeds,
47. Van drierehande staet van heren, 51. Van tregiment van goeden heren, 56. Van
feeste van hylic, 63. Hoe deerste partyen in Hollant quamen, 76. Vander rekeninghe
en 99. Vanden doern ende vander linde is het goed denkbaar dat zij aan het Hollandse
hof zijn voorgedragen. Deze en dergelijke sproken gaan bij voorbeeld over regeren,
de geschiedenis van het gravenhuis, de Hoekse en Kabeljauwse twisten, de praktijk
van het afhoren van de Hollandse rekeningen, en het adellijke huwelijk.
In een aantal van zulke ‘hofteksten’ vindt men ook stedelijk-burgerlijke sentimenten
verwoord. Willem staat in principe niet negatief tegenover rijkdom of het verdienen
van geld: hij betoogt dat het goed is als de adel en de kerk rijk zijn, maar hij bepleit
ook dat de bevolking in staat moet zijn om geld te verdienen.27. Handwerkslieden en
kooplui moeten zich ten behoeve van hun levensonderhoud en de opbouw van
bestaanszekerheid kunnen concentreren op kapitaalaanwas, al was het maar als
verzekering voor de oude dag. En het is vaak juist aan het adres van de heren dat
Willem benadrukt dat het volk in staat moet worden gesteld om economische
activiteiten te ontplooien. Te dien einde moet de adel zorgen voor vrede en veiligheid:
dat was immers
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zijn voornaamste taak op aarde.28. Regelmatig onderstreept de spreker het belang van
rust, opdat de gewone man ongehinderd zijn beroep kan uitoefenen. Willem laat zich
vanuit die pacificatie-gedachte dan ook doorgaans negatief uit over het
adellijk-ridderlijke strijdideaal.29. Naast oorlog en twist onderkent Willem nog twee
destabiliserende factoren: onrecht en te hoge belastingdruk. Baljuwen en schouten
neigden uit hebzucht nogal eens tot corruptie en machtsmisbruik, met als gevolg dat
de bevolking werd uitgebuit en dat de arme man het in een proces nooit kon winnen
van een rijke, om de eenvoudige reden dat de arme niet genoeg steekpenningen kon
betalen. Het is in Willems optiek de taak van de heren dit onrecht te keren en erop
toe te zien dat het recht steeds zijn loop krijgt.30. Maar het probleem is: de heren
verrijken zich weer aan de door de rechters onrechtmatig geïnde gelden.31. Willem
betoogt echter: als men zich concentreerde op de bestraffing van de echte criminaliteit,
dan zou er daardoor uiteindelijk meer geld in de schatkist vloeien dan door de huidige
praktijk van omkoperij en afpersing.32. Een andere manier waarop de heren zich
trachtten te verrijken was het heffen van hoge belastingen. De adel doet zichzelf met
dergelijke uitbuiting uiteindelijk te kort: wie het schaap te diep in zijn vel scheert,
krijgt het volgende jaar geen wol meer. Het ware verkieslijker wanneer de adel zich
inzette voor algehele welvaart in het land. Als de burgerbevolking alle kansen krijgt
om rijk te worden, kan de adel hier via redelijke belastingheffing volop van
meegenieten: een rijk volk maakt een heer rijk.33. Daarom drukt Willem de heren op
het hart om de groei van de welvaart niet te veel te belemmeren, en hetzelfde voegt
hij de stadsbestuurders toe. De koopman mag niet teveel in zijn bewegingsvrijheid
gehinderd worden via allerlei bepalingen. Het stadsbestuur wordt geacht om handel
en andere economische activiteiten te bevorderen en zich in te zetten voor de welvaart,
tot nut van het algemeen.34. Veel van het bovenstaande zal vooral bedoeld zijn geweest
als direct vermaan aan het adres van de heren. Dit vermaan komt vaak neer op het
algemeen belang van maatschappelijke en economische stabiliteit, een belang waaraan
(onder meer vanuit commercieel oogpunt) in de derde stand enorm gehecht werd.
Overigens moet men zich realiseren dat sprooksprekers over het nodige
improvisatietalent beschikten en dat zij in staat zullen zijn geweest om bepaalde
teksten steeds aan nieuwe gelegenheden en nieuwe toehoorders aan te passen. Voor
wat het stadspubliek betreft kan Willem bij voorbeeld gevarieerd hebben op
‘hofteksten’ met ‘stedelijke sentimenten’. Verder was het in het belang van de
sprookspreker dat sommige van zijn repertoirestukken in hun strekking zo alge-
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meen of multifunctioneel waren, dat ze het voor ieder gehoor goed konden doen. In
Willems geval zou men kunnen denken aan de standensatire 19.Van mer, aan het
Mariagebed 45.Een notabel, de religieuze sproke 79.Vanden zekeren hope over het
credo, het gedicht 110.Hoemen houden sel vrienscap en de boerden 26.Vanden paep
die sijn baeck ghestolen wert en 85.Vanden monick. Uit de inleiding van 74.Van
Sinte Gheertruden min blijkt zelfs met zoveel woorden dat deze sproke voor elk
publiek kon functioneren:
Mijn ghepeins en was niet clien,
Om schone materi te vinden,
Die ic in ryme mocht ontbinden,+
Beide voer heren ende voer knapen,
Die gheboren sijn van wapen.
Papen, clercken, ander luden
Willic oec den sin beduden+

+

(ontvouwen)

+

(vs. 12-18)

Kennelijk mocht naast aristocratie en clerus ook de derde stand (‘ander luden’)
genieten van Willems korte heiligenlegende.
Daarmee zijn we aanbeland bij de sproken die meer expliciet wijzen op een
stadsburgerlijk gehoor. In de eerste plaats is daar de (titelloze) sproke over het besturen
van steden.35. Willem zegt in het begin van de sproke: ‘Ic wil den vroeden leren wat
In orbaer elcker goeder stat, Ende allen steden int gemeen’ (vs. 13-15). Hij voegt
hier even verder aan toe dat men een stad niet moet laten besturen door ‘jongen
dommen roekeloesen’ of door ‘gierich volc’ (vs. 25-26). Het motief komt vaker voor
bij Hildegaersberch: men moet het bestuur overlaten aan de bestuurselite, omdat
mensen zonder bestuurservaring de neiging hebben om hun eigen zakken te vullen
op kosten van de gemeenschap. De spreker geeft vervolgens vier adviezen die
stadsbestuurders ter harte moeten nemen. In de eerste plaats is gehoorzaamheid aan
de landsheer geboden (zie vs. 46-47). Ten tweede moeten de stadsbestuurders ervoor
zorgen dat ‘si eendrachtich sijn van binnen, Om den orbaer voert te stercken’ (vs.
90-91). Willem bepleit hier dus de noodzaak tot eendrachtigheid: het bestuur moet
zich solidair inzetten voor het stadsbelang. In de derde plaats moet de ‘neringe’ (vs.
117) bevorderd worden, zegt Willem, want aan nering heeft de stad z'n bestaan te
danken. En hij voegt eraan toe dat zonder nering de stad z'n bestaansgrond verliest.
‘Waer neringe is ende machse daer bliven, Daer en derfmen niet te nauwe scriven,
Want tis dagelics gewin’ (vs. 127-129), zegt de spreker. Het bestuur mag de nering
dus niet te veel aan banden leggen (met regelgeving en belastingen). Bij deze gedachte
sluit de volgende gelijk aan:
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Den vreemden coepman menigerhande,
Wan si comen uut enigen lande,
Die salmen doecht ende eer bewisen,
Daer mach hoer neringe oec bi risen;
Want deen die brenct, dander haelt.
Alsmen den coepman wel betaelt
Ende altoes gelijc ende reden doet,
Soe brenget menich man sijn goet,
Daer die lude hem aen generen;+
Mer wilmen ruwelijc gaen sceren+
Om thans te wesen rijc,
Dat maect die neringe ongelijc.36.+

+

(zich van onderhouden)
(kaalplukken)

+

+

(vs. 139-150)

De koopman moet men goed behandelen, want hij brengt de grondstoffen die nodig
zijn voor de nering. De stad leeft van handel en nijverheid: als de koopman benadeeld
wordt, dan blijft hij weg, en gaat de stedelijke nering teloor. Willems vierde advies
luidt: ‘Als elc man waesdom heeft voer tsijn, Soe blijft die gemeint [=gemeenschap]
in goeden scijn’ (vs. 159-160). De stedelijke gemeenschap heeft welvaart nodig. Als
de schout, de schepenen en de raadsleden (het stadsbestuur) zich door hebzucht
verblind alleen maar toeleggen op uitbuiting, dan heeft dit een averechts effect. De
welvaart verdwijnt en het ‘gemeinen orbaer’ (vs. 191), het algemeen belang is er niet
mee gediend. Willem recapituleert:
Hier om staet in vaster hoede,
Ghi heren ende ghi wise vroede,
Die in steden sijn geset
Omt recht te houden na der wit,+
Dat ghi uwen heer ontsiet.+
Weest eendrachtich, en laet des niet,
Soe moechdi in goeden rusten leven,
Ende dan salmen den wil geven
Om die neringe te setten voert+
In orbaer, als ghi hebt gehoert.
Om hoeschen waesdom suldi dienen+
Ende ummer den besten orbaer meynen+

+

(wet)
(ontzag hebt voor)

+

+

(te bevorderen)

+

(heuse, ware)
(vs. 205-216)

+

Gezien de aanspreekvorm in het slot richt Willem zijn woorden tot de
stadsbestuurders, dus tot de in de sproke genoemde schouten, schepenen en stadsraden.
Het gedicht zou aan het Hollandse hof voorgedragen kunnen zijn, maar dan ten
overstaan van de aldaar verzamelde stadsbestuurders (voor overleg, voor controle
van de rekeningen?). Willem lijkt
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namelijk bestuurders van meerdere steden toe te spreken. Bovendien valt op dat
Willem in de sproke ook het belang van de landsheer (en mecenas?) verdedigt, als
hij gehoorzaamheid aan de vorst bepleit en memoreert dat economische bloei de
schatkist van de landsheer ten goede komt (‘Een heer en mach daer niet af riken, Die
mit sinen luden wort contraer’, vs. 78-79). Het is ook denkbaar dat de sproke is
voorgedragen op een bijeenkomst in een stad van de landsheer en vertegenwoordigers
van een aantal steden. Toch zal het gedicht ook z'n doel niet hebben gemist als het
voor het bestuur van één stad voorgedragen is. Hoe dan ook: de sproke was bestemd
voor de stedelijke bestuurselite, en de burgerlijke benadering van handel, nijverheid,
algemeen belang en welvaart laat zich duidelijk onderkennen.
Een sproke waarin de burgerlijke arbeidsmoraal naar voren komt is 12.Van enen
cruut ende hiet selve. In het verhalende gedeelte van de tekst ontmoet de ik-figuur
een knaap die naarstig op zoek is naar het beste kruid ter wereld. Hierop zet de
ik-figuur omstandig uiteen dat dit ‘selve’ is. Zijn betoog berust op een woordspel,
want ‘selve’ moet hier vooral begrepen worden in de betekenis van ‘salie’ en ‘geld’.37.
In de sproke wordt aldus het nut van geld bezongen. ‘Selve’ zorgt voor eten en
drinken (vs. 93), kleding (vs. 112), en kousen en schoenen (vs. 114). En ‘Selve doet
oeck die ziele spisen, Dat sy mit Gode wert vercoren’ (vs. 108-109). Enigszins
oneerbiedig geparafraseerd betekent dit: met geld (aalmoezen en dergelijke) kan men
zich een plaatsje in de hemel kopen. En de ik-figuur stelt:
Selve maect hulde mit scone vrouwen,
Dat sy ons eren ende nyghen,+
Op dat si wanen Selve te crighen+

+

(voor ons buigen)
(vs. 118-120)

+

Wie geld heeft, staat in de gunst bij de vrouwen. De ik-figuur onderstreept het nut
van geld door over zijn wedervaren te vertellen: eens had hij weinig geld (de salie
verwelkte) en vertrok hij per schip om elders zijn geluk te beproeven. Men leed
echter schipbreuk en wist ternauwernood het vege lijf te redden. In den vreemde
raakte de ik-figuur nog dieper in de schulden, totdat een familielid borg voor hem
wilde staan, zodat hij naar huis kon terugkeren. Al ras ging het hem voor de wind
en kwam hij uit de schulden. De knaap is onder de indruk van het betoog, maar vraagt
hoe men aan ‘selve’ komt. Hierop antwoordt de ik-figuur:
Ghi sult gaen huren een hoff
Ende telen Selve, soe crijchdi loff,
Ende daer in eren ende zayen:+
Wye Selve wat teelt, dat mach hi mayen+

+

(ploegen en zaaien)
(vs. 267-270)

+
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De vergelijking tussen salie en geld blijkt door Willem te zijn opgezet om effectief
de ‘groei- en kweekmetafoor’ te kunnen uitbuiten. Men moet zijn kapitaal nijver,
door persoonlijke arbeid en investering, zien op te kweken, gelijk een plantje. Wie
zaait, kan oogsten. Opmerkelijk hierbij is wellicht nog dat de dichter zegt dat men
een ‘hof’ moet gaan ‘huren’. Dit lijkt een advies dat hij eerder een burger dan een
edelman aan de hand zal doen: de edelman hoeft immers geen hof te huren; die bezit
er doorgaans één. De spreker geeft als moraal het volgende ten beste:
Dit bispel heeft ons Willem ghepast+
Van Hildegaersberch, ende wilt beduden
Tenen exempel sulken luden,
Die in horen jonghen daghen
Selve mit sotheit van hem jaghen;
Want wye te rechte wil verzinnen:
In doude is Selve quaet te winnen.
Hier om pijnt u in uwer joecht,
Dat ghise teelt al dat ghi moecht+

+

(vervaardigd)

+

(vs. 298-306)

Men moet kortom in zijn jeugd het geld er niet door jagen, want in de ouderdom
bouwt men lastig nog een kapitaal op. Men dient zijn geld tijdig te ‘telen’, zodat men
er op z'n oude dag profijt van kan trekken. Aldus getuigt de sproke van de burgerlijke
ethiek die groot belang hecht aan arbeid en aan zuinigheid met vlijt. Het is overigens
niet volledig uitgesloten dat aan ‘selve’ hier in globale zin nog een derde betekenis
gehecht moet worden, te weten ‘zelf’, ‘ego’ of ‘persoonlijke inzet’.38. De burgermoraal
verlangt immers ook dat ieder voor ‘zichzelf’ kan zorgen. Alhoewel deze interpretatie
voor de hand lijkt te liggen, is deze niet geheel vrij van grammaticale en
inhoudelijk-tekstuele problemen.
Ook in de sproke 49.Vanden twaelff maenden klinkt de burgerlijke arbeidsmoraal
door. Bij de behandeling van de levensfasen die de mens doorloopt, besteedt Willem
steeds aandacht aan de noodzaak van een arbeidzaam leven ten behoeve van de
oudedagsvoorziening. De spreker legt uit dat men tijdig zijn schaapjes op het droge
moet zien te krijgen, zodat men de ouderdom niet in armoede hoeft door te brengen.39.
Willems gedicht 114.Wat een reyn wijff waerdich is is in het kader van de hoofse
liefde en de Minnereden behandeld door I. Glier en T. Brandis. Laatstgenoemde
rekent de sproke tot de ‘Lob der tugendhaften Frauen’,40. maar Glier toont zich al
meer gereserveerd door de tekst te karakteriseren als ‘eine Reihe zum Teil praktischer
Verhaltensre-
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geln’.41. Ofschoon de sproke wel iets wegheeft van een hoofse deugdenleer, en Willem
zelfs de suggestie wekt dat hij gaat uitleggen wat ‘een edel reyn wijf’ betaamt (vs.
3), lijkt de lering toch weinig toegesneden op een gehoor van adellijke dames. Willem
zet de vrouw niet op een voetstuk en portretteert haar geenszins als de (onbereikbare)
aanbedene, maar begint direct uiteen te zetten dat een eervolle vrouw ten opzichte
van God en haar echtgenoot een dienende rol vervult (vs. 21-27). Willem neemt dus
de huwelijkse situatie als uitgangspunt, die voor hoofse minnebespiegelingen al
nauwelijks interessant is. En hij vervolgt:
Een wijff sel wesen goedertieren
In hoer herberghe eerst te voren,
Ende letten onrust ende toern.
Een goet wijf sel ruste minnen+
+

(vs. 28-31)

De vrouw moet de lieve vrede bewaren in huis. Merk op dat Willem hier spreekt
over ‘herberghe’ en niet over ‘hof’ zoals hij de aristocratische behuizing meestal
aanduidde. En in het verlangen naar rust onderkent men de burgerlijke deugd, het
ideaal van de pacificatie vertaald naar de microkosmos van het huishouden. Een
vrouw, zo vervolgt Willem, moet in de kerk en op straat netjes praten, vriendelijk
zijn en een ieder vriendelijk groeten. Maar ze mag er niemand te lang aan de praat
houden, want ‘Langhe sprake ende vele tale En voeghen [=passen] ghene vrouwen
wale’ (vs. 47-48). Willem heeft het wederom niet over het hof, maar schildert veeleer
een stads tafereel. Achter het advies om mensen in de kerk of op straat niet te lang
aan de praat te houden, kan de gedachte steken dat tijd geld is, of ten minste kostbaar.
Het expliciete advies om een ieder vriendelijk te groeten zou aan het adres van een
adellijk gehoor bijna een belediging zijn, omdat het een evidentie van de eerste orde
is en sinds jaar en dag bekend uit de hoofse etiquette. Willem meent vervolgens:
Een wijff, die wil in eren rysen,+
Die sel houden ende gheven
By maten, dat is een eerlic leven.+
Al te vreck en waer niet goet,
Ende veel te milde is wederspoet+

+

(aanzien krijgen)

+

(eervol)

+

(vs. 52-56)

Gierigheid is niet goed, maar verspilling evenmin; zuinigheid met vlijt blijft het
motto. Als de dichter over gastvrijheid komt te spreken dan blijkt een besparende
geest echter funest te zijn. Een goede gastvrouw

Herman Pleij, Op belofte van profijt

160
moet haar gasten warm onthalen en mag hen niet te kort doen:
Die cost die daer is in gheleghen,
Die selmen altoes lichte weghen.
Die nauwe rekent ende knaecht,+
Ic waen hi selden prijs beyaecht
Van gheven [...]+

+

(beknibbelt)

+

(vs. 81-85)

Willem beschrijft hier niet zozeer de onbaatzuchtige, zorgeloze aristocratische
vrijgevigheid, maar definieert gastvrijheid als een vorm van investeren. Wie op
gastvrijheid bezuinigt, verliest goede relaties en blijft verstoken van elke wederdienst.
Over de goede vrouw zegt de dichter vervolgens:
Oeck leghet daer eer ende oirbaer in,
Dat si hoer buer te vriende hout,
Daer op soe machsi wesen bout;
Want goet ghebuer is vrient ter noot+
+

(vs. 94-97)

Men kan zich afvragen wat een hofpubliek zou moeten denken bij het advies om de
buren te vriend te houden; is Willems moralisatie niet wederom toegesneden op de
stadse situatie waarin het ene huisje naast het andere staat? Bovendien is het nog
steeds een bekende volkswijsheid dat een goede buur beter is dan een verre vriend.
Even verder stelt Willem dat men zich niet met eerloze lieden hoeft te bemoeien, al
is het een kleine moeite om ze hoofs toe te spreken ‘Want huessche woerden costen
niet’ (vs. 110). Deze veelzeggende toevoeging getuigt wederom van de besparende
burgermentaliteit. De spreker sluit zijn gedicht, na nog enkele bespiegelingen, af met
de woorden: ‘Dit exempel wil ic gheven Maechden, vrouwen hier entaer: Diet oerbaer
donct, die wercker naer’ (vs. 142-144). Het is aan te nemen dat de sproke toch vooral
in een stadsburgerlijk milieu goed tot zijn recht zal zijn gekomen. De sproke bevat
geen adviezen voor de hoofse edelvrouwe, het gedicht verschaft wenken voor de
deugdzame huisvrouw.
De zin van 107.Vanden boghe is lastig te doorgronden zolang men de
voordrachtssituatie niet doorziet. Kennelijk heeft Willem in de sproke willen variëren
op de begrippen (kruis)boog en eendracht, want dit zijn de kernwoorden. Willems
woorden in het begin van het gedicht dienen letterlijk genomen te worden:
Nu willic mijn herte zaten+
Te dichten vanden boghe reen,

+

(zinnen erop zetten)
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Ende op tgheselscap al ghemeen,
Die den boghe willen draghen.+
+

(vs. 6-9)

De sproke krijgt pas volop betekenis als deze bestemd was voor een gehoor van
schutters. Willem houdt de stedelijke schutterij42. voor: ‘waermen gheselscap pleghen
sal, Daer moet eendrachticheit wesen al’ (vs. 37-38). En:
Oeck denckent mi die beste muren,+
Die enighe stede mach beghinnen,
Dat si eendrachtich sijn van binnen
Ende malc anders borde draghen+

+

(dunken het mij)

+

(last)(vs. 42-45)

De solidariteit binnen de schuttersvereniging en de stad staat in de sproke centraal.
Intern verraad sterkt de vijand. Willem werkt een gelijkenis uit met de volgende
moraal: zoals ieder onderdeel van de kruisboog eendrachtig moet samenwerken om
raak te schieten, zo is een stad er voor zijn verdediging bij gebaat dat er binnen de
gelederen van het schuttersgilde eendracht heerst en de schutterij eensgezind pal
staat.
De solidariteit wordt door Willem ook gethematiseerd voor een andere stedelijke
publieksgroep, eveneens een vereniging, en wel in 61. Van ghilden. Het gaat in deze
tekst niet om het ambachtsgilde maar om de geestelijke broederschap, een bij uitstek
stedelijk-parochiaal opgezet fenomeen. Willem behandelt in de sproke de oorsprong
van de broederschap, de soorten, het gebruik van de jaarlijkse verkiezing van de drie
oudermannen en het solidariteitsbeginsel. De spreker legitimeert de broederschappen
door er een prestigieus verleden aan toe te dichten, teruggaand tot de geboorte van
Christus - het ideale beginpunt.43. Willem noemt ook de namen van een aantal
geestelijke broederschappen, namelijk die van Onze Lieve Vrouwe, St.-Stefanus,
St.-Petrus, St.-Johannes, St.-Nicolaas en St.-Eligius. Voorts zet de spreker uiteen dat
de drie gekozen oudermannen moeten toezien op de eendracht en dat de gildeleden
de drie gezworenen moeten gehoorzamen. Het doel van de broederschap was de
religieuze solidariteit: de levende leden droegen zorg voor het zieleheil van de
overleden leden.44. De essentie van Willems betoog is navenant: ‘Minne’ (vs. 40,
200), ‘broederscap’ (vs. 136, 157) en ‘eendrachtichede’ (vs. 40, 69, 76, 153, 163,
200), dus caritas en eendracht vormen het bindmiddel van de geestelijke broederschap.
Hiermee zijn de min of meer evident op een stedelijk gehoor toegesneden sproken
behandeld. Het moge duidelijk zijn dat, meer dan
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rekeningenmateriaal, de mogelijkheid tot analyse van de sproken zélf ons op het
spoor heeft gebracht van ‘stedelijke connecties’. Er resteert nog een aantal
twijfelgevallen, maar op deze plaats zal alleen bij het gedicht 84. Vanden sacramente
van Aemsterdam worden stilgestaan. Alhoewel de titel een binding met Amsterdam
suggereert en de sproke uitvoerig het Amsterdamse hostiewonder van 1345 behandelt,
is het maar de vraag of de tekst (exclusief) voor, laat staan in opdracht van een
(Amsterdams) stedelijk publiek is gedicht. De zogenaamde Heilige Stede (het huis
waar het wonder plaatsvond) kwam pas in 1415, dus na Willems dood, onder het
beheer van de Amsterdamse stadsmagistratuur. Tot 1372 voerde graaf Albrecht van
Beieren het patronaat over de kapel, en daarna ging het beheer over op Albrechts
kanunniken van het kapittel van de H. Maria te Den Haag.45. Het was ook Albrecht
van Beieren die de bedevaart naar Amsterdam stimuleerde: hij verzocht paus Clemens
VII in 1378 om tien jaar aflaat voor alle bezoekers van de H. Stede.46. Aangenomen
dat Willem zijn sproke uit promotieoverwegingen zou hebben gedicht, dan zal hij
dat veeleer gedaan hebben om bij de graaf en zijn hofkring in de gunst te komen.
Wat betreft de inhoud en de aanspreekvormen lijkt de sproke verder voor
uiteenlopende publieksgroepen geschikt.
Hildegaersberch lijkt geen spreker te zijn die voortdurend in opdracht heeft gedicht.
In de meeste gevallen zal hij zich bij zijn publiek hebben aangediend met een op
eigen initiatief vervaardigde sproke. De hierboven behandelde teksten mogen dan al
voor een burgerpubliek gemaakt zijn, niets wijst erop dat ze ook in opdracht van dat
publiek zijn geschreven.
Al zegt Willem dat niet met zoveel woorden, op grond van de inhoud en de
historische context ligt het bijzonder voor de hand dat 81. Vanden sloetel wél in
opdracht is gemaakt van stedelijke belanghebbenden. De sproke moet echter bedoeld
zijn geweest om de Hollandse graaf Albrecht van Beieren, zijn vrouw Margaretha
van Kleef en de grafelijke raad (zie vs. 392-394) gunstig te stemmen ten aanzien van
Leiden en zijn poorters, en te overtuigen van de loyaliteit van de stad. Het gedicht
moet namelijk begrepen worden in de context van het Pinksteroproer van Leidse
textielarbeiders in 1393 ten behoeve van vrije ambachtsgildes. Het was in de
veertiende eeuw in Holland verboden om vrije gildes te vormen. De gildes die in
Leiden waren toegestaan, stonden onder volledige controle van het stadsbestuur en
hadden geen enkele macht. In 1393 zetten de textielarbeiders het stadsbestuur zodanig
onder druk, dat de geïntimideerde regenten een keur uitvaardigden vóór vrije vorming
van ambachtsgildes en vrije keuze van hoofdmannen. Albrecht van Beieren, hierdoor
gealarmeerd, stuurde met

Herman Pleij, Op belofte van profijt

163
Pinksteren zijn grafelijke raad naar Leiden voor een vergadering met het stadsbestuur.
Het kwam niet tot een nietigverklaring van de ordonnantie omdat de Leidse bevolking
zich onder leiding van opstandige vollers op de bewuste 25e mei 1393 bij de komst
van de raad gewapenderhand verzette. Tussen 26 en 29 mei maakte Albrecht zich in
ijltempo op voor een belegering van Leiden, maar de graaf bleek bij machte de stad
zonder strijd tot overgave te dwingen. De harde kern van de opstandelingen, een
twaalftal Leidenaars, werd levenslang verbannen en kreeg een bedevaart naar de
St.-Pieter in Rome opgelegd. Nog eens vele tientallen oproerige Leidenaars werden
tot nader order verbannen. En de stad moest een boete opbrengen van vijfduizend
Hollandse schilden. Op 16 juni 1401 verklaarde Albrecht van Beieren in een brief
zich te hebben verzoend met de meeste ballingen ‘dair wy van onsen vrienden wail
of onderwyst syn, ende verstaen hebben, dat sy dier brueken [=misdaden] [...]
onsculdich syn’. Deze ballingen behoorden niet tot de harde kern der oproerigen,
maar werden in 1393 al tot de ‘meelopers’ gerekend.47.
Bijzonder omzichtig gaat Willem in 81. Vanden sloetel te werk. Eerst varieert hij
uitgebreid op het thema ‘sleutel en slot’ en spreekt hij over St.-Petrus. Hiermee legt
de spreker het thematische en religieuze fundament, waardoor de Leidse kwestie
even later zijn plaats in de hele heilsgeschiedenis zal blijken te hebben. De sleutelstad
Leiden blijkt net als zijn patroonheilige St.-Petrus een sleutelrol te vervullen of een
sleutelpositie in te nemen. Al is door het oproer thans de goede verstandhouding met
de Leidenaars verstoord, zo maakt Willem in de sproke in essentie duidelijk, de
landsheer zou moeten gedenken dat Leiden hem in het verleden altijd trouw heeft
gediend. In tijden van oorlog waren het altijd de Leidenaars die 's nachts de tent van
de landsvorst bewaakten.48. En daarvóór hadden ze al even trouw de grens bewaakt
op de legendarische Brittenburg (bij Katwijk).49. Verder hebben de Leidenaars hun
heer altijd dapper, trouw en eervol bijgestaan in de strijd. Voor hun verdiensten
ontvingen zij de sleutel, en daarom keren in het stadswapen twee kruisgewijze sleutels
terug. In de sproke wordt afstand genomen van het oproer en wordt benadrukt dat
de Leidse elite, het Leidse stadsbestuur, nooit het vertrouwen van de vorst heeft
willen beschamen. De vorst zou op zijn beurt alle trouwe daden van Leiden in het
verleden moeten gedenken en zich niet langer beklagen over de stad en z'n poorters.
Met geen woord wordt gerept van het ware motief voor het oproer, het vormen van
vrije gildes. Er wordt slechts gezinspeeld op een kortstondig moment van ‘feodale’
ontrouw van een kleine doch harde kern van opstandigen, die ‘meelopers’ wist te
activeren die eigenlijk niets kwaads in de zin hadden.
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Verder wordt vooral de feitelijke loyaliteit van Leiden in verleden en heden
onderstreept.
De sproke 81. Vanden sloetel behandelt een onderwerp dat tussen 1393 en 1401
gevoelig heeft gelegen, en bepleit zozeer het standpunt van de stad Leiden, dat toch
wel valt aan te nemen dat Willem zoiets niet op eigen initiatief dichtte, maar
waarschijnlijk eerder op verzoek of in opdracht van het Leidse stadsbestuur. En die
opdracht is dan kennelijk gegeven in het vertrouwen dat Willems voorspraak de
Leidse kwestie goed zou doen. De sproke kan tegenover de Hollandse graaf
gefunctioneerd hebben ten behoeve van een Leidse delegatie met de bedoeling de
loyaliteit van de stad te benadrukken, of ten behoeve van een algemeen verzoek om
clementie of herziening van het vonnis. W.J.A. Jonckbloet heeft zelfs het vermoeden
geuit dat Willem van Hildegaersberch één van de genoemde ‘vrienden’ van de graaf
was die invloed heeft gehad op Albrechts besluit tot amnestie voor de meeste ballingen
in 1401.50. Dit moet evenwel speculatie blijven.
Als we de balans opmaken van Willems houding tegenover zijn hofpubliek en
zijn stadspubliek, dan blijkt de spreker de adel nogal eens kritisch tegemoet te treden,
terwijl zijn sproken voor een burgerlijk gehoor vaker instructief en zelfbevestigend
van aard zijn. Willem steunt de burgermoraal in zijn economisch georiënteerde
ideologie van arbeidzaamheid, geld verdienen, spaarzaamheid, welvaart en algemeen
belang. Hij voedt het saamhorigheidsgevoel binnen het schuttersgilde en de geestelijke
broederschap, welke laatste hij ook van een zinvol verleden voorziet. Ondanks dit
verschil in benadering van zijn publiek is Willem niet de persoon die de groeiende
burgermacht zijn stem verleent. Hij is bepaald niet de vertolker van democratiserende
ideeën, en nog minder een prediker van de revolutie. Willem tracht in 81. Vanden
sloetel allerminst het oproer van de Leidse ambachtslieden of het verlangen naar
vrije gildes te legitimeren: ook in deze sproke toont Willem zich in principe
gezagsgetrouw en schaart hij zich achter de zienswijze van het Leidse stadsbestuur.
Zijn standenideologie blijkt ronduit behoudend van karakter te zijn. Graag blikt
Willem terug op het verleden, en verlangt hij terug naar de restauratie van oude
normen en verhoudingen. Hoezeer hij soms ook begaan is met het welzijn van het
volk, en hoezeer hij begrip kan opbrengen voor het welvaartsstreven van de (gegoede)
burgerij,51. de bevolking moet toch vooral haar plaats kennen. De dichter houdt vast
aan de bestuurlijke, juridische en militaire suprematie van de adel. Al heeft hij de
nodige kritiek op de adel (en komt hij in zijn gedichten wel naar voren als een kritische
buitenstaander), hij heeft er tegelijkertijd het beste mee voor. Willem ziet geen heil
in ‘aristocratische’ ambities vanuit de derde stand. Hij
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verzet zich tegen al te grote sociale mobiliteit en overschrijding van de standsgrenzen
door de burger. Willem acht de moraal van de rijke patriciër zelfs te zeer toegesneden
op het eigenbelang om het algemeen belang of landsbelang te kunnen dienen. De
burgerij mag idealen koesteren, maar dan wel binnen de grenzen die haar traditioneel
zijn toegemeten.52.
In Willems dichtwerk onderkent men - zo kan gesteld worden - een min of meer
harmonieus samengesteld amalgaam van aristocratische mentaliteit en burgermoraal.
Vooral het adellijke publiek - inmiddels meer aan (profane) kritiek gewend? - werd
op poëtische wijze met beide componenten geconfronteerd, het stadsburgerlijke
publiek lijkt wat vaker in zijn eigen opvattingen tegemoet gekomen te zijn. Dat
impliceert geenszins dat Willem een spreker was van het type ‘wiens brood men eet,
diens woord men spreekt’, of dat hij, afhankelijk van de samenstelling van het publiek,
zelfs tegenstrijdige opvattingen verkondigde. Eerder lijkt hij, in een tijd van reële en
morele crisis en van schuivende machtsverhoudingen, op zoek te zijn geweest naar
een ideologisch compromis, waarin alle standen zich min of meer zouden kunnen
vinden. Dit heeft geresulteerd in een gematigd compromis dat de oude
standenordening en de toppositie van de adel respecteert, maar dat tegelijkertijd
plaats inruimt voor het opbloeiende normen- en waardenpatroon en de economische
ambities van de derde stand. Dat hij van dit laatste goed op de hoogte was, zou ook
ten dele verband kunnen houden met het milieu waarin hij is opgegroeid.
Al met al komt Willem van Hildegaersberch toch zowel in professioneel als in
ideologisch opzicht naar voren als een spreker tussen hof en stad.
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101 (63-75). Zie tevens Meder 1991 hierover.
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Sproken in de stad: horen, zien en zwijgen
Dini Hogenelst
Inleiding
Al sinds 1800 weet de medioneerlandicus dat rondreizende sprekers ‘zig verleedigden
[...] Sprooken [...] aan de Hoven, of in de Slooten en Wooningen der Aanzienlyksten,
op te snyden, en denklyk met eenige gebaerden, uit te spreeken’.1. En zo'n vijftig jaar
later volgde het bewijs - toen immers publiceerde Jonckbloet zijn excerpten uit de
rekeningen van de Hollandse grafelijkheid.2. Maar dat sprekers zich niet tot het
optreden voor blauw bloed beperkten, is minder bekend. Ook in sommige
stadsrekeningen echter worden sprekersoptredens geadministreerd, zij het op veel
beperkter schaal dan in de grafelijke rekeningen.3. Er zijn zelfs enkele sprekers wier
naam zowel in de administratie van de grafelijkheid als in die van de stadsmagistratuur
wordt aangetroffen. Meester Jan van Vlaardingen bij voorbeeld, een graag geziene
gast bij Johan van Blois4., wordt eveneens genoemd in de Middelburgse stadsrekening
van 1364/1365 bij de vermelding van de kosten van de H. Sacramentsprocessie. En
ook Bertelmeus van Watersloet treft men niet alleen regelmatig in de grafelijke
rekeningen aan, maar hij duikt ook in de Leidse stadsrekeningen enkele malen op.
Van Willem van Hildegaersberch kan hetzelfde worden gezegd - zijn
sprooksprekerschap tussen hof en stad wordt elders in deze bundel door Meder
belicht.
Met ‘hof’ en ‘stadsbestuur’ is het arbeidsterrein van de spreker nog niet uitputtend
omschreven, want er zijn aanwijzingen dat hij binnen de stadsmuren ook andere
typen luisteraars heeft bediend. Zo traden sprekers waarschijnlijk ook op in kroegen
en herbergen, op marktpleinen en straathoeken en bij rijke burgers of seculiere
geestelijken thuis.5. Dat hierover veel minder gegevens voorhanden zijn, behoeft niet
te verbazen: de genoemde lokaliteiten houden er nu eenmaal geen rekeningen op na,
en als welgestelde burgers of geestelijken dat al deden, is de kans op het verloren
gaan ervan veel groter dan bij de eerder genoemde instanties. Wanneer we meer te
weten willen komen over dit type stedelijk publiek van de sproken, dan blijft ons
niets anders over dan de teksten zelf te analyseren - waarbij we natuurlijk rekening
moeten houden met het feit dat een literaire tekst de historische werkelijkheid
vertekend kan weergeven. Een enkele keer wordt er melding
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gemaakt van een optreden ‘in die taverne, achter straten’ of van ‘singen ende boerden
spreken’ bij een drinkgelag.6. Nu merkt Bianciotto weliswaar op dat ‘Deux lieux
remarquables de la ville sont mentionnés avec une fréquence assez inégale: la taverne
et le bordel’,7. maar daarmee is nog niet gezegd dat elk sprekersoptreden dat in een
dranklokaal plaatsvindt, daarmee ook in de stad is gesitueerd. Daar komt nog bij dat
dergelijke aanwijzingen zeer zeldzaam zijn.
Een andere mogelijkheid is om de sproken te toetsen op het voorkomen van
‘stedelijke aspecten’. Wanneer een tekst bij voorbeeld gesitueerd is in een stedelijke
context (stedelijk decor, stedelijke personages) lijkt het de moeite waard om te
onderzoeken of in deze teksten ook een stedelijk publiek wordt aangesproken. Maar
ook wanneer daarin thema's behandeld worden die men zou kunnen interpreteren als
uitingen van ‘burgermoraal’8. of die van bijzonder belang (c.q. speciaal attractief)
lijken voor een stedelijk publiek, lijkt een dergelijk onderzoek interessant. Zekerheid
omtrent het geïntendeerde publiek valt vrijwel nooit te verkrijgen, in het gunstigste
geval is het waarschijnlijk dat een tekst voor een burgerlijk publiek heeft
gefunctioneerd. Een voorbeeld van een tekst die zozeer doordrenkt lijkt van een
stedelijke mentaliteit dat de gedachte aan een stedelijk publiek zich wel zeer sterk
opdringt, is Ene exempel vanden raven.9. Deze sproke geeft het gesprek weer tussen
een vader-raaf en zijn zoon. De vader stelt dat nu de zoon volwassen geworden is,
hij voor zichzelf moet gaan zorgen, en hij legt hem uit hoe hij dat moet doen. Wanneer
de boeren aan het ploegen zijn, moet hij zich in de verse vore laten vallen en oppikken
wat van zijn gading is. Maar zodra de boer zich bukt, moet hij maken dat hij wegkomt,
want de boer zou wel eens kunnen bukken om een steen op te rapen om deze naar
de raaf te gooien. Maar, zo werpt de jonge raaf tegen, hij kan die steen al wel reeds
bij zich dragen - ik denk er niet over om in die vore te gaan zitten! Geïrriteerd merkt
de oude raaf op dat het voor iemand die zo bijdehand is helemaal tijd wordt dat hij
in zijn eigen onderhoud gaat voorzien. Als moraal geeft de tekst: ook nu zijn er zonen
die op deze jonge raaf lijken en niet voor zichzelf willen zorgen, zonder eerst hun
vaders goed te hebben verteerd. Daarom: vergaar bezit in uw jeugd en zorg ervoor
dat u het niet verspeelt. Een burgerlijker advies lijkt nauwelijks denkbaar.

Stedelijk decor in sproken
Behalve de (schaarse) sproken waarin ondubbelzinnig een stedelijke
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mentaliteit geadverteerd lijkt te worden, zijn er ook sproken waarin de stad als decor
functioneert.
Betekent dat nu ook dat deze sproken voor een stedelijk publiek zijn bedoeld? Het
luisterrijk decor van de hoofse roman is behalve afspiegeling van, ook ideaalbeeld
voor de gang van zaken aan het middeleeuwse hof.10. Deze voorbeeldfunctie is vooral
relevant voor een hofpubliek, dat zich immers goed kan herkennen in de leefwereld
van de hoofse romanpersonages.11. Kan een stedelijk publiek zich, analoog hieraan,
nu ook het beste identificeren met de personages in teksten met een stedelijk decor?
Wanneer men zoekt naar stedelijk decor in sproken, springt onmiddellijk een
intrigerend verschijnsel in het oog, namelijk dat één bepaalde subgroep van de
sproken, de boerden,12. zich opmerkelijk vaak in of bij een (dikwijls met name
genoemde) stad afspeelt. Het noemen van die stad, soms al in de eerste regels van
de tekst,13. lijkt welhaast als genre-signaal voor de toehoorder te functioneren: als er
een verhaal volgt dat zich in Dordrecht, Antwerpen of in welke stad dan ook afspeelt,
dán valt er blijkbaar wat te lachen. Het spreekt haast vanzelf dat het voor de
ontwikkeling van de plot niet in het minst van belang is in wélke stad de
gebeurtenissen worden gesitueerd; de ‘cnape van Dordrecht’ had zijn beroep (van
prostitué) net zo goed in Antwerpen kunnen uitoefenen als Heile van Beersele het
hare in Dordrecht - de toehoorders zullen er niet minder om gelachen hebben.
Maar waarom dan eigenlijk ‘Dordrecht’ c.q. ‘Antwerpen’? Zou de spreker de
stadsnaam in de boerde misschien per optreden veranderd hebben in die van de stad
waar hij zich op dat moment bevond om het verhaalde extra spannend te maken?
Men zou hier een vergelijking kunnen trekken met de praktijk van sommige
hedendaagse cabaretiers, die niet zelden hun optreden beginnen of larderen met een
aardigheid die betrekking heeft op de stad waarin ze optreden. Maar te bewijzen valt
hier niets en het is daarom des te spijtiger dat onze boerden steeds maar in één
handschrift zijn overgeleverd; wellicht zou in een andere versie de geschiedenis zich
inderdaad in een andere stad afspelen.14.
Het mag dan voor de anekdote op zich niet van belang lijken in wélke stad deze
zich afspeeltdaarmee is echter nog niet gezegd dat het stedelijk decor door elk
willekeurig ander decor vervangen zou kunnen worden. Bianciotto wees erop dat
het stedelijk decor in het Franse equivalent van de boerde, het fabliau, specifieke
narratieve functies genereert ‘qui tendent à devenir des caractéristiques dominantes
du genre’.15. Ruim één derde van de fabliaux speelt zich (meer of minder expliciet)
af tegen de achtergrond van de stad. In het Middelnederlands is dat bij eenzelfde
percentage het geval. Het is kenmerkend voor het
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decor van die stedelijke samenleving dat daarin een karakteristieke relatie bestaat
tussen het individu en de anonieme, maar voortdurend aanwezige massa; het oog
van de ‘moral majority’ waakt in de stad. Thema's die ontstaan bij de gratie van dat
wakend oog, zoals angst voor schande en geroddel bij ongeoorloofde seksuele
escapades, corruptie of ‘pantoffelheldendom’, floreren dan ook met name in boerden
met een stedelijk decor. Op het spel staat daarbij ‘le statut moral et social des
personnages aux yeux de la société: honneur ou déshonneur, victoire ou défaite dans
la tentative de préserver une position dominante, dans un ménage par exemple’.16.
Het stedelijk decor in de fabliaux is dus niet zomaar een willekeurige plaats van
handeling, maar het is essentieel voor de structuur van het verhaal.

Het stedelijk decor en de ‘moral majority’ in de Middelnederlandse boerden
Geldt wat voor het stedelijk decor in de Franse fabliaux geldt, nu ook voor het
Middelnederlands? De stad is in ieder geval ook in de boerden uit de Lage Landen
een oord waar alle aanleiding bestaat voor geroddel. De wellust tiert er welig - met
name onder geestelijken en vrouwen. In menige boerde is het de vrouw die, op zoek
naar een minne-avontuur, de handeling in gang zet. In Wisen raet van vrouwen wordt
dit gegeven zelfs als overbekend verondersteld: ‘Ghi hebt ghehoert te meneger
stonden / Dat vrouwen wisen raet vonden. / Te Haerlem (oft in ander steden)’ (Kr
III, 1-3). Waar die vindingrijkheid dan precies voor aangewend wordt, is blijkbaar
zo evident dat dat niet eens vermeld hoeft te worden. Ook de dame in dit verhaal
woont in de stad. Dat blijkt niet alleen reeds (zij het impliciet) uit de eerste versregels,
maar ook uit het feit dat ze in een huis met hoge muren woont (waar haar minnaar
alleen via een ladder toegang toe kan krijgen). Zulke huizen treft men alleen in de
stad aan.17. Maar niet alleen in architectonisch, ook in sociologisch opzicht speelt
deze boerde in de stad. Alleen daar woont men immers dicht genoeg op elkaar om
op te kunnen merken dat er een vreemde jongeman voortdurend voor een bepaald
huis op en neer loopt. Dit gegeven nu wordt handig uitgebuit door de verliefde dame,
die tegen haar biechtvader melding maakt van voornoemd verschijnsel. Zij is bang
dat er aanmerkingen over gemaakt zullen worden door de buren. Even verderop
varieert ze haar argumentatie tot: ‘Daer mochte af comen paerlement’ (Kr III, 41).
Daarom zou ze graag zien dat de jongeman zijn wandelingen staakte - zou de
biechtvader daarvoor kunnen zorgen? In werkelijkheid loopt er niemand op en neer
voor haar huis, maar is
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het meisje er slechts op uit om via de biechtvader de aandacht van de jongeman op
zich te vestigen, waar ze overigens uitstekend in slaagt. Het komt er dus op neer dat
de aanwezigheid van ‘de buren’ als (ver)oordelende instantie van essentiële betekenis
is voor het in gang zetten van het verhaal. Als de buren er niet geweest waren, had
de biechtvader haar immers ook gewoon kunnen adviseren om de jongeman te
negeren, en was er geen vuiltje aan de lucht geweest.
‘Te Hasselt in die goede stede’ (Kr V, 10) woont een getrouwde vrouw die liever
haar lichaam uitleende dan dat ze haar potten of pannen schuurde. Haar man wordt
op de hoogte gebracht van haar overspelig gedrag. In de stad houdt men elkaar immers
goed in de gaten, en een misstap blijft dan ook zelden verborgen.18. De bedrogen
echtgenoot neemt wraak: hij verkracht de vrouw van zijn rivaal, die daarmee eveneens
tot hoorndrager is gemaakt, en nu dus evenzeer potentieel onderwerp van geroddel
is. Maar zover hoeft het niet te komen, vindt de eerstbedrogen echtgenoot: als iedereen
nu zijn mond houdt, is er niets aan de hand: ‘nv makens wi gene gerochte’ (Kr V,
66). Ze hebben, zo zegt hij, gewoon voor de aardigheid van vrouw gewisseld en hij
ziet daarin geen reden om de vriendschap met het echtpaar op te zeggen. Het feit dat
hij bedrogen werd lijkt volkomen ondergeschikt aan het gevaar van publieke schande.
Zodra dát gevaar bedwongen lijkt, is alles weer in orde.
Een andere overspelige stadse is woonachtig in Lokeren. Ze heet Machtelt, is
getrouwd met Lacarijs, en krijgt op een dag bezoek van de pastoor, die ze heimelijk
bemint. Weldra keert echtgenoot Lacarijs terug van ‘sinen ghebueren’ (Kr X, 20) en
maakt zich kwaad over het feit dat men hem niet geroepen heeft voor het eten. Dit
verwijt is alleen mogelijk wanneer de buren op roepafstand wonen, in een stad dus.
De gelieven maken Lacarijs wijs dat hij dood is. De sukkel gelooft het en laat zich
met een doodskleed bedekken, zodat de minnaars ongestoord hun gang kunnen gaan.
Wanneer Lacarijs er zijn spijt over betuigt dat hij nu begraven wordt, terwijl hij toch
eigenlijk niets mankeert (‘Nochtan eest scande dat men mi sal / grauen ende ic so
lettel qual’), antwoordt vrouw Machtelt: ‘daer leit niet an’ (Kr X, 51-53). Dit antwoord
is bijzonder ad rem, want het is op twee manieren te interpreteren. Het ‘daar’ in ‘daar
ligt het niet aan’ kan namelijk betrekking hebben op het ‘lettel qualen’ dat Lacarijs
bij zichzelf geconstateerd heeft. (Machtelt zegt dan tegen Lacarijs: of je veel of weinig
lijdt, heeft er niets mee te maken - je kunt ook zonder pijn te lijden wel doodgaan.)
‘Daar’ kan echter ook slaan op de ophanden zijnde begrafenis van Lacarijs, die hijzelf
als ‘scande’ kwalificeert. Híj bedoelt met ‘scande’: ‘ellendige of treurige toestand’.
Machtelt vat ‘scande’
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echter anders op, namelijk als een schending van de eer van Lacarijs,19. en díe schande
is niet gelegen in het feit dat hij binnenkort begraven wordt, maar in zijn kwaliteit
van hoorndrager!
Men zou zich kunnen afvragen wat deze hoorndragers nu te verwijten valt - het
is toch hun vrouw die de misstap begaat?20. Echter: een man die zijn vrouw niet
zodanig onder de duim heeft dat zij doet wat hij wil, en die bijgevolg ook
buitenechtelijke escapades moet tolereren, is een betreurenswaardig en laakbaar
wezen.21. In Dits vanden man die gherne dranc zijn we getuige van een echtelijke
machtsstrijd met een andere oorzaak dan overspel: hij zit tot diep in de nacht in de
kroeg te drinken, zij wordt steeds kwader naarmate hij langer weg blijft. Ze neemt
zich voor hem een lesje te leren: ‘Ic sal hem maken sijnder eren quite / Ende doen
hem leuen met groten scanden’ (Kr I, 114-115). En ze zál hem weten te vinden, of
hij zich nu in gezelschap bevindt of zich in een ‘garite’ (huisje bij de stadsmuur22.)
verschanst. Inmiddels is hij bij hun huis aangeland, en hoort hij haar tekeer gaan. Hij
besluit te wachten tot ze zich uitgekleed heeft, want als ze hem voor die tijd opmerkt
is hij verloren, zo denkt hij: ‘Want si soude tfechten kiesen / Ende ic die vlucht, oft
mijn ere verliesen’ (Kr I, 143-144). Als ze uitgeraasd is, doet hij poeslief tegen haar
en belooft voortaan spaarzaam en verstandig te zijn, hetgeen onmiddellijk effect
sorteert, want weldra ligt ze geheel gekalmeerd in zijn armen. De volgende dag zoekt
manlief zijn kroegmaten weer op om hen te laten zien dat hij de echtelijke woning
‘met ghesonden live’ (Kr I, 193) verlaten heeft. Hieruit blijkt zonneklaar wat het
gevreesde ‘ere verliesen’ impliceerde: afgetuigd worden door zijn vrouw, en zich
daarmee openlijk kwalificeren als pantoffelheld. De aanwezigheid van een potentieel
‘publiek’ om van de schande getuige te zijn, is dus ook hier weer essentieel. Deze
boerde speelt dan ook nadrukkelijk in een decor waar mensen zijn. Allereerst is daar
de ‘taveerne’ en de vermelding van de ‘garite’ wijst eveneens op een stedelijke
context.
Een reputatie als hoorndrager of hennetaster (pantoffelheld) mag een weinig
nastrevenswaardig doel zijn, bekend staan als hoerenloper is dat blijkbaar evenmin.
Het vermijden van dat laatste is althans de motor achter het verhaal van Heile van
Beersele. Op een dag wordt Antwerpse Heile door drie klanten tegelijk benaderd,
die alle drie een afspraak met haar willen maken, maar wel ‘Hemelike ende anders
niet’ (Kr XVIII, 31). Heile heeft hier alle begrip voor, maar wil zich ook het
buitenkansje van drie klanten op één dag niet laten ontgaan. Daarom probeert ze het
zo te organiseren dat de drie pretendenten van haar gunsten gebruik kunnen maken,
zonder dat ze elkaar zien. De constructies die hiervoor nodig zijn hebben voor alle
drie pijnlijke gevol-
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gen, maar de pastoor moet het toch wel het zwaarst ontgelden: Heiles buurman, de
smid, die als laatste aan de beurt was, drijft de pastoor een heetgemaakte pook in
zijn achterste, waarna hij ‘te sceerne gedreuen ende ghescant’ (Kr XVIII, 179) wordt.
De menigte staat dus direct paraat om haar vonnis te voltrekken.
Ook in Hildegaersberchs boerde Vanden monick wordt een volksgericht tegen een
geile geestelijke voltrokken. Op zichzelf is het voorkomen van een volksgericht
natuurlijk geen aanwijzing voor een stedelijke achtergrond, ook op het platteland
wist men in dit opzicht van wanten.23. Helaas laat Hildegaersberch in het midden of
deze boerde in de stad speelt. Een aanwijzing daarvoor zou echter kunnen zijn dat
de onfortuinlijke monnik ook wordt aangeduid met ‘predickaer’ en ‘terminarius’ (Kr
XIII, 27 en 29). Beide begrippen zijn te interpreteren als ‘bedelmonnik’.24. Deze
categorie geestelijken was met name in de laat-middeleeuwse steden actief.25. (In
Wisen raet van vrouwen is het overigens ook een bedelmonnik die als biechtvader
dienst doet (Kr III, 23-25).) In de tekst wordt verder over de bedelmonnik verteld
dat de mensen graag naar hem luisterden, en dat hem heel wat ‘van horen goede’
(Kr XIII, 36) ten deel viel. Op een kerkelijke feestdag is er ook ‘menich mensch’ in
de kerk ‘vergadert’ (Kr XIII, 149). Hoewel hier dus geen stad met name genoemd
wordt, wordt er wel de indruk gewekt dat in de omgeving van de monnik een
respectabele hoeveelheid mensen aanwezig is. Dat is ook essentieel voor de
afwikkeling van de plot. De monnik vreest het geroddel van de menigte, die zich
inderdaad afvraagt of híj de knappe biechtelinge soms zwanger heeft gemaakt.
Tvolc begonder in te raden
Ende te clappen menigherhande
Die broeder duchte voer die schande
Ende ooc voer sinen goeden naem+
+

(Kr XIII, 72-75)

De vrees voor wat er gebeurt als men achter de waarheid komt, doet hem een pact
sluiten met de duivel, met alle kwalijke gevolgen van dien.
In Hildegaersberchs andere boerde Vanden paep die sijn baeck ghestolen wert is
eveneens een geestelijke het mikpunt, zij het dat de zwakte die hier gekapitteld wordt
de hebzucht is, en niet de geilheid. Evenmin als in Vanden monick wordt hier expliciet
een stad als decor opgevoerd, maar ook hier ontstaat de plot weer dankzij het bestaan
van een anonieme menigte, die de corrupte pastoor zou kunnen veroordelen. Omdat
hij de dief reeds van te voren absolutie had verleend op voorwaarde dat hij in ruil
voor die absolutie de helft van de buit zou krijgen, kan hij de
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diefstal van zijn eigendom niet aanhangig maken, ‘Want hi duchte voir die schande
/ hadment voerseit in enighen lande’ (Kr XII, 219-220). De bevolking die in Vanden
monick en Dits van Heile van Beersele daadwerkelijk tot actie overgaat, blijft hier
dus slechts als potentiële (ver)oordelende instantie aanwezig, maar zijn gerechte straf
(in de vorm van het verlies van de zij spek) kon de pastoor toch niet ontlopen.
Iets dergelijks geldt voor de baljuw in De cnape van Dordrecht. De gebeurtenissen
in deze boerde zijn expliciet in de stad gesitueerd (Kr VIII, 2 en 5). Een deel van de
handeling speelt zich bovendien af in een taveerne. Wanneer de baljuw ontdekt heeft
hoe de Dordtse knaap zijn geld verdient (nl. als prostitué), grijpt hij niet in.
Integendeel: hij kan het eigenlijk wel waarderen. Hij vertelt het zijn vrouw, die daarop
heimelijk besluit om ook eens van de diensten van de knaap gebruik te maken wanneer
haar man 's nachts de wacht houdt in de stad. Hier is het feit dat het verhaal zich in
de stad afspeelt dus van invloed op de ontwikkeling van de plot: wanneer de baljuw
niet als nachtwaker had gefunctioneerd, had zijn vrouw de knaap niet kunnen
ontvangen. Bij het ochtendgloren ontdekt de baljuw de knaap in de echtelijke
sponde-en deze eist onverwijld betaling. Met spijt in het hart betaalt de baljuw, en
smekend voegt hij hem toe: ‘doet mi ghene scande, / Des biddic v’ (Kr VIII, 153-154).
Opnieuw zien we hier de stad en haar inwoners aanwezig als ‘une masse humaine
anonyme, qu'on ressent souvent comme une menace, [...] comme un témoin et un
juge’.26.
Tegen deze achtergrond wordt het voor stedelijke echtelieden een serieuze plicht
om zichzelf en elkaar te beschermen tegen schande. Deze gedachte wordt uitgedrukt
in de titel van de (strofische) boerde Tgoede wijf maect den goeden man ende de
goede man maect tgoede wijf. Juist is de koopman een partijtje schaak met zijn vrouw
aan het spelen, als er een struise ‘Oesterlinc’ (bewoner van één der Hanzesteden)
voorbij komt. Als hij uit het zicht verdwenen is, onderhoudt de vrouw haar man
omstandig over de mooie kleren die de voorbijganger aan had, en de dure sieraden
die hij droeg. Alleen in de anonimiteit van een straat in de stad kan iemand goed
waarneembaar voorbijgaan, terwijl er met de betreffende persoon verder geen woord
gewisseld wordt.27. De echtgenote van de koopman vormt geen uitzondering op de
dames uit Lokeren, Hasselt en Haarlem: ook zij is uit op een minne-avontuur. Haar
man weet haar door een list de ‘Oesterlinc’ echter zo tegen te maken, dat ze geen
enkele behoefte meer aan hem heeft. Dankzij hem, zo heet het in de tekst, is zij
‘bleven in haer ere’ (W10a, III, 83). (En hij niet minder, zoals uit de titel blijkt.)
Opnieuw blijkt het behoud van de publieke eer een belangrijk element in het verhaal.
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Boerden met een landelijk decor
Is het behoud van reputatie nu ook minder belangrijk in boerden die zich niet in de
stad afspelen? Twee teksten spelen blijkens de plaatsaanduiding expliciet búiten de
stad, respectievelijk ‘ten oosten van Gent’ en ‘een mijl buiten Parijs’. Ook deze
lokaties zijn niet willekeurig gekozen. Vander vrouwen die boven haren man minde
gaat over een (ten oosten van Gent wonend (Kr XIX, 11)) echtpaar, waarvan de
vrouw er via een list in slaagt haar minnaar te ontvangen in het echtelijk bed. De
echtgenoot verslijt de minnaar in het nachtelijk donker voor een dief. Zijn vrouw
stelt voor de dief stevig in haar greep te houden, terwijl manlief vuur zal gaan halen.
Hij loopt daarom ‘ten naesten / Daer hi huse staende vant’ (Kr XIX, 104-105). De
tijd die hij daarvoor nodig heeft is voor vrouwlief en haar minnaar voldoende om
het liefdesspel te spelen en een kalf uit de schuur te halen teneinde dit voor de
gewaande dief te laten doorgaan. Dit alles had niet kunnen plaatsvinden als het
echtpaar in de stad had gewoond, en de buren één huis verderop. Bij terugkeer is de
echtgenoot overtuigd van zijn vergissing en onderkent dat hij een kalf voor een mens
heeft aangezien. De moraal van het verhaal luidt dat vosseslimheid nu eenmaal bij
de liefde hoort. Van (angst voor) publieke schande is in deze boerde geen sprake.
Dits vanden vesscher van Parijs speelt ook duidelijk op het platteland, en wel een
mijl buiten Parijs. Bij het huwen brengt de vrouw als bruidsschat dan ook honderdvijf
schapen, zeven koeien en twintig varkens in - een veestapel van die omvang kan men
in een stad niet huisvesten. Bovendien krijgt hij door zijn huwelijk nog ‘Bosch,
mersch, coren ende lant’ (Kr XVII, 21). Ook in deze boerde staat geen anonieme
oordelende massa op de achtergrond, de handeling komt slechts voort uit een
privé-conflict tussen twee echtelieden, dat door een list van de man naar beider
tevredenheid wordt opgelost.
Voorts zijn er nog twee boerden waarin weliswaar de lokatie op het platteland niet
zo expliciet wordt aangegeven als bij de beide vorige teksten, maar waarin het decor
onmiskenbaar landelijk is. In Van .iij. ghesellen die den bake stalen wordt verhaald
hoe een jongeman na een crimineel verleden dienst neemt bij een boer, en na diens
dood de boerderij erft. Zijn twee oude maten komen hem later nog eens bezoeken
en willen hem bij die gelegenheid van een zij spek beroven, hetgeen ze uiteindelijk
niet lukt. Het verhaal dient om te illustreren dat men bijtijds af moet zien van zulke
praktijken, eer er ‘scade of verdriet’ (Kr IX, 222) van komt; van (angst voor) schánde
wordt nergens in het verhaal gerept. In Een bispel van .ij. clerken, ook op het
platteland spelend, nemen twee zwervende studenten een goedge-
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lovige boer te grazen door zich aan zijn vrouw en dochter te vergrijpen, en hem
vervolgens tot moes te slaan, waarna ‘Her Gobert bleef in groten sere’ (Kr VII, 221).
Dát zeker, maar verder heeft geen mens er weet van, en er is dan ook geen sprake
van dat zijn reputatie er onder zou kunnen lijden.
De boerden die in de stad spelen geven dus blijk van een intensieve sociale controle;
in de boerden die het platteland als decor hebben is de reputatie als bron van
voortdurende zorg veel minder prominent aanwezig. Dit is nogal opmerkelijk, omdat
het fenomeen van de sociale controle op het platteland van oudsher toch ook steeds
een grote rol heeft gespeeld. Te wijzen valt bij voorbeeld op de traditie van de
jongelingen-charivari gericht op een gezonde huwelijks- en gezinspolitiek, die
afkomstig is van het platteland, en zich later naar de stedelijke samenleving heeft
uitgebreid.28. Hoe valt een en ander met elkaar te rijmen? Wellicht schuilt een
verklaring in de gedachte dat literatuur hier niet zozeer de werkelijkheid reflecteert,
maar dat zij die veeleer tracht te beïnvloeden. Wanneer we nu zouden aannemen dat
boerden met name voor een stedelijk publiek gefunctioneerd hebben (óók de boerden
die in een plattelands-decor zijn gesitueerd), en dat dit publiek zich gemakkelijker
identificeert met de stedelijke personages in hun stedelijk decor dan met figuren op
het platteland, dan zijn juist die ‘stedelijke’ boerden bij uitstek geschikt om de
stadsbewoners te overtuigen van een nieuwe ethiek (zie p. 15), gebaseerd op het
belang van de reputatie.
Bij de boerden die op het platteland spelen zou deze functie dan wat minder
prominent zijn, terwijl het verschaffen van amusement-tenkoste-van wat sterker op
de voorgrond staat. Iets dergelijks lijkt zich inderdaad af te tekenen in de moraal van
de ‘landelijke’ boerden. Deze moraal lijkt namelijk nogal eens minder serieus dan
die van hun ‘stedelijke’ pendanten.29. In Vander vrouwen die boven haren man minde
luidt de moraal dat vosseslimheid nu eenmaal onlosmakelijk met de liefde verbonden
is, hetgeen eerder een platitude dan een moraal genoemd kan worden. Dits vanden
vesscher van Parijs drukt de gewaardeerde toehoorder op het hart dat een man zo
kreupel of melaats niet kan zijn, wanneer hij heeft ‘tuschen sine been / Een ding dat
men heet den vede / Hine crijchter .i. wijf wel mede’ (Kr XVII, 288-290) - ook niet
echt een diepe levenswijsheid. De les die aan de treurige geschiedenis van de gastvrije
Gobert wordt toegevoegd is eigenlijk ook inadequaat voor het verhaal, namelijk dat
hij die een ‘stoute vrouw’ heeft, op moet passen voor degenen die zich de kruin
scheren. De dames in deze boerde zijn echter in het geheel niet ‘stout’ te noemen.
Goberts echtgenote verkeerde in de veronderstelling met haar
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eigen man de liefde te bedrijven, en de dochter was ook veel minder actief op een
minne-avontuur uit dan vele van haar sekse-genotes uit de andere boerden - zij werd
slechts het slachtoffer van de wel zeer geraffineerde verleidingskunsten van de ene
‘clerc’. Alleen de moraal uit Van .iij. ghesellen die den bake stalen snijdt hout en is
serieus bedoeld: wie slechte dingen doet om aan de kost te komen, zorge dat hij daar
tijdig mee ophoudt, voor er ellende van komt.

Boerden voor een stadspubliek?
In het voorgaande werd betoogd dat in enkele boerden met stedelijk decor iets
zichtbaar werd van een preoccupatie met de angst voor verlies van reputatie. Daarbij
is in eerste instantie voorbijgegaan aan de vraag of dit ook impliceert of deze, en
wellicht zelfs alle, boerden ook primair bestemd zijn voor een stedelijk publiek.
Pretenderen deze kwestie alleen te kunnen oplossen met de beperkte gegevens die
hier aan de orde komen, zou van weinig realiteitszin getuigen, te meer daar over de
vraag voor welk publiek de Franse fabliaux bestemd zijn al bijna een eeuw
gediscussieerd wordt.30. Van den Boogaard voegde aan deze discussie echter een
interessante dimensie toe, die wellicht ook voor de vaststelling van het geïntendeerde
publiek van de Middelnederlandse boerden van belang kan zijn.31. Hij vestigde de
aandacht op de anglo-normandische fabliaux. Het Engelse publiek waarvoor deze
(Franstalige)fabliaux functioneerden kan niet anders dan van adel zijn geweest (of
daar nauw mee gelieerd), omdat de rest van de Engelse bevolking het Frans
onvoldoende machtig was om een literaire tekst in die taal te kunnen appreciëren.
Er zijn zeven anglo-normandische fabliaux, en van vijf daarvan bestaat ook een
continentale versie. Deze continentale versies lijken ouder te zijn en dichter bij de
oorspronkelijke tekst te staan dan de anglo-normandische versies. Wanneer men nu
deze anglo-normandische (adellijke) versies vergelijkt met de continentale, doen
zich enkele interessante verschillen voor. In zes van de zeven anglo-normandische
fabliaux spelen adellijke pesonages een belangrijke rol, terwijl zij in de continentale
fabliaux nauwelijks voorkomen. Blijkbaar zijn de teksten (mede) geselecteerd op de
sociale status van hun personages. In één geval is het burgerlijk milieu van een
continentaal fabliau in de anglo-normandische versie zelfs getransformeerd tot een
adellijk alternatief.32. Wanneer men nu de Middelnederlandse boerden op dit punt
onderzoekt, dan blijkt dat in het merendeel van de boerden uitsluitend personages
figureren die in de stad en/of op het platteland thuishoren.
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In slechts één Middelnederlandse boerde, Sint dat wi vrouwen garen (Kr XV),
herkennen we de situatie uit de anglo-normandische fabliaux: de held van het verhaal
is een arme ridder die het in de strijd om de gunst van een rijke adellijke weduwe
aanvankelijk aflegt tegen zijn rijke rivaal. De arme ridder hecht geen waarde aan
geld, maar des te meer aan de eer die hij kan verwerven door de traditionele
ridderdeugden van dapperheid en mildheid hoog in het vaandel te houden. Door een
list weet hij de weduwe uiteindelijk toch voor zich te winnen, en zij zal hem voortaan
in de gelegenheid stellen om op haar kosten zijn ridderlijk bestaan voort te zetten.
In deze boerde lijkt het oude ridderideaal het dus te winnen van het geld. (Hoewel
tevens onderkend wordt dat het ridderideaal zonder geld ook niet levensvatbaar is!)
In de anglo-normandische fabliaux is vaak voor de rijkste en machtigste personages
slechts de rol van figurant weggelegd, terwijl de werkelijke held niet zelden de arme
ridder zonder vooruitzichten is. Ook in dit opzicht voldoet Sint dat wi vrouwen garen
volkomen aan het beeld.
Een ander verschil tussen continentale en anglo-normandische fabliaux is dat in
de laatste de personages uitgebreid beschreven worden, zowel naar innerlijk als naar
uiterlijk. Ook in dit opzicht sluit Sint dat wi vrouwen garen aan bij de
anglo-normandische traditie. De beschrijving van de begeerde weduwe wordt door
geen enkele persoonsbeschrijving in één van de andere Middelnederlandse boerden
geëvenaard.33. Of we hieruit ook kunnen concluderen dat deze boerde oorspronkelijk
voor een adellijk publiek bestemd was, staat nog allerminst vast, maar het is
onmiskenbaar de Middelnederlandse boerde die het meest doordrongen is van een
adellijke thematiek.
Verder wijken de continentale fabliaux af van de anglo-normandische wat betreft
de familierelaties. In de continentale teksten is vrijwel de enige familierelatie die
naar voren treedt, die van het huwelijk, terwijl in de anglo-normandische fabliaux
juist de familierelaties in groter verband een belangrijke rol spelen. In geen enkele
van de Middelnederlandse boerden komt zo'n familierelatie in groter verband ter
sprake; de verhoudingen binnen het huwelijk daarentegen spelen in het merendeel
van de teksten een zeer prominente rol. Behalve Sint dat wi vrouwen garen lijken de
Middelnederlandse boerden dus meer gemeen te hebben met de Franse continentale
fabliaux, dan met de anglo-normandische die aanwijsbaar voor de Engelse adel
hebben gefunctioneerd. Daarmee is natuurlijk nog niet aangetoond dat het merendeel
van de Middelnederlandse boerden voor een stedelijk publiek is bestemd. Ze vertonen
echter wel belangrijke overeenkomsten met een type fabliaux dat blijkbaar door een
adellijk publiek niet of nauwelijks werd geapprecieerd, hetgeen toch op zijn minst
een aan-
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wijzing kan zijn dat de teksten voor een ánder publiek gefunctioneerd hebben. En
dat kan, mede gezien de thematiek, heel goed een burgerlijk publiek zijn geweest.

Eer en schande in de stad
Het begrippenpaar ‘eer’ en ‘schande’ is de laatste jaren in het medioneerlandistisch
onderzoek meerdere malen voorwerp van beschouwing geweest. Steeds stond daarbij
de hofcultuur in het brandpunt van de belangstelling, want juist daar zou de
schaamte-cultuur waardoor de middeleeuwse maatschappij gekenmerkt wordt, zich
ten volle manifesteren. Een hofcultuur immers is ‘een betrekkelijk kleine, exclusieve
en gesloten gemeenschap, verkerend in een beperkte ruimte. [...] Het gevoel van
eigenwaarde valt in feite samen met het publieke oordeel; wie zich bespot ziet, moet
zich wreken - of zich doodschamen. Eer is alles; hofcultuur is shame-culture’.34. Maar
kan iets dergelijks niet evenzeer gelden voor de zich ontwikkelende stedelijke
samenleving? Ook dit is immers een (letterlijk: door de stadsmuren) besloten
gemeenschap, waar men dicht op elkaar leeft en elkaar voortdurend in de gaten kan
houden. En ook wil houden, want de gang van zaken in de stad is een
verantwoordelijkheid ván allen met repercussies vóór allen. Zo wordt het in ieder
geval gepresenteerd door de stedelijke elite.35. Het ‘gemein oerbaer’ (algemeen belang)
is er mee gediend als iedereen zich op de juiste wijze gedraagt, en sociale controle
is een belangrijk middel om te zorgen dat dat ook gebeurt. Er is dus behoefte aan
een welomschreven normenen waardensysteem om duidelijk te maken wat wel en
niet ‘oirbaar’ is. In dat systeem lijkt de vanuit de hofcultuur bekende ‘eer’ een
prominente rol te spelen. Het gevoel voor wat eerbaar is en wat niet verschijnt
inderdaad in de zich ontwikkelende stad als ‘iets waarlijk nieuws’.36. Wie de code
beheerst is eerbaar, wie dat niet doet is (letterlijk) een boer: iemand die niet thuishoort
in de exclusieve gemeenschap, ditmaal niet die van het hof, maar van de ommuurde
stad. Vanuit dit perspectief behoeft het dan ook niet te verbazen dat onzedelijkheid
een opmerkelijk punt van aandacht wordt en dat in de stedelijke ordonnanties van
Brussel vanaf 1360 de verbodsbepalingen tegen overspel en het geven van gelegenheid
daartoe beginnen toe te nemen. Betrapt worden op losbandig gedrag kon er onder
meer toe leiden dat men werd uitgesloten van openbare ambten en door overspel liep
men het risico zijn rechtszekerheid te verliezen.37.
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Horen, zien en zwijgen in de liefde
Het is al met al geen wonder dat men op middelen ging zinnen om dergelijke
dreigingen af te wenden; reputatie, betrekking of rechtszekerheid verliezen is immers
geen sinecure. Aan het eind van de veertiende eeuw treft men dan ook opvallend
veel teksten aan die een remedie tegen dergelijk onheil aan de hand doen: zwijgen.
Natuurlijk zijn deze teksten niet alleen omdat ze deze boodschap bevatten als
stedelijke literatuur op te vatten, al staan vele van die teksten wél in het
handschrift-Van Hulthem, dat elders in deze bundel met de stad in verband wordt
gebracht.38. Maar ze zijn toch te interessant om hier onbesproken te laten.
In het strofische gedicht Van mauwene; dat es een edel poent wordt het adagium
‘muset wel, maer mauwet niet’ gepropageerd. ‘Musen’ betekent letterlijk ‘op
muizenjacht zijn, op muizen loeren’ en in verband daarmee: ‘smakelijk eten,
smullen’.39. De eerste strofe zet in met de mededeling dat de waardering van vrouwen
een groot goed is, maar dat wie dat goed begeert, het ‘mauwen’ achterwege moet
laten. Het is wel duidelijk waar ‘musen’ op slaat: (stiekem) genieten van de liefde.
Dus: ‘muis’ gerust, maar ‘huet u, in alder tijt / van mauwene, dit wel verstaet; soe
seldi sijn sonder verwijt / van allen menschen wel bevrijt’ (Sa, XX, 17-20).
We zien hier het aloude hoofse credo van het ‘helen’ (zwijgen met betrekking tot
liefdesaangelegenheden) opnieuw tot klinken gebracht, zij het in een andere (men
zou zeggen: trivialer) toonsoort. Zelfs de term ‘helen’ wordt in het gedicht gebruikt
(Sa, XX, 24 en 42). Wijst dat er dan niet op dat Van mauwene juist níet in de stad
thuishoort, maar aan het hof? Van Oostrom bepleitte immers in zijn uitleiding bij
De borchgravinne van Vergi, een gedicht waarin het belang van het ‘helen’ centraal
staat, dat het ‘helen’ juist voor een hofgemeenschap, waar men dicht op elkaar leeft
en sociale controle steeds aanwezig is, opportuun is?40. Maar evenzeer is het zo dat
Pleij er in zijn Sneeuwpoppen op gewezen heeft dat ‘annexatie en adaptie’ van
essentieel belang zijn voor de vestiging van de burgercultuur: wat bruikbaar is uit
een andere cultuur wordt overgenomen, en ‘op maat gesneden’.41. En gezien de
stedelijke preoccupatie met reputatie, of liever gezegd: de angst voor het verlies
ervan, zou één van die bruikbare concepten heel goed het principe van het ‘helen’
kunnen zijn...
De in Van mauwene [...] bepleite strategie vinden we in praktijk gebracht in Dits
een exempel vrayen betekent bi iii papegayen. Een man bezit drie papegaaien die hij
ieder een vreemde taal heeft leren
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spreken: Provençaals, Frans en Latijn. Op een dag moest hij ergens heen ‘daer hi te
doene hadde’ (Sa, II, 15) - was hij wellicht een koopman? - en hij laat zijn echtgenote
alleen achter. Weldra verschijnt een ‘clerc’ die haar begint te kussen. De eerste
papegaai roept uit: ‘On fayt tort nostre singoer’ (Sa, II, 28). De klerk vertaalt de
woorden voor zijn minnares, die de vogel onmiddellijk doodt. De tweede papegaai
geeft uiting aan zijn verontwaardiging: ‘Pour dire la veritate/est mort nostre frate!’
(Sa, II, 43-44). Ook hij moet daarom het leven laten. De derde vogel is
opportunistischer: ‘Audi, vide, tace, si tu vis vivere pace!’ (Sa, II, 57-58) is zijn
lijfspreuk. Opnieuw fungeert de klerk als tolk, en de vrouw besluit hem te laten leven.
De moraal wordt aan het eind van de sproke nog een keer herhaald:
Horen, swighen, ende siende blint,
dats dat nu die werelt mint;
ende die leven wilt met ghemake,
hore, ende si, ende huede sine sprake+
+

(Sa, II, 77-80)

In Van tween kinderen, die droeghen ene starcke minne, een ontfarmelijc dinc42.
worden de tragische gevolgen van het bekend worden van de liefde tussen Pyramus
en Thisbe aanschouwelijk gemaakt. De (adellijke) geliefden wonen ‘Ter stat die
Babilonien hiet’ (W10a, VIII, 3), en hun beider huizen worden gescheiden door een
muur. Ondanks de grote zorgvuldigheid die ze in acht nemen om hun liefde niet aan
de openbaarheid prijs te geven, wordt deze toch verraden aan de familie, die hun
vervolgens de omgang verbiedt. Nu zijn ze genoodzaakt elkaar in het geheim te
ontmoeten ‘Buten der stat van Babilone’ (W10a, VIII, 146), waar ze uiteindelijk
beiden de dood zullen vinden. Het is veelzeggend dat de geliefden zich blijkbaar pas
buiten de stad veilig wanen voor nieuwsgierige blikken. Deze sproke is uniek voor
wat betreft de ruimte-behandeling, omdat hierin het landelijke en het stedelijke decor
tegen elkaar worden afgezet. De stad is de geciviliseerde leefomgeving, wier muren
bescherming bieden tegen alle gevaren waar men in de natuur aan blootgesteld is.
Maar de stedelijke omgeving kent andere gevaren, zoals de sterke sociale controle
die er toe leidt dat de liefde van Pyramus en Thisbe verraden wordt. Ze ontvluchten
de stad om hun liefde te kunnen beleven zonder dat de samenleving deze kan
corrumperen. De omgeving buiten de stad wordt in veelbelovende termen beschreven.
In de (langere) versie van het Berlijnse handschrift maakt zelfs allerlei exotisch
geboomte deel uit van het decor. De bron is er zo fraai dat alleen die ‘int eertsche
paradijs’ (V1877, 240) ermee zou kunnen wedijveren. Ook de beschrijving van de
exotische flora wekt

Herman Pleij, Op belofte van profijt

181
die suggestie van het aards paradijs op, dat immers zo min mogelijk moest lijken op
de bekende (en dus niet-paradijselijke) natuur in West-Europa.43. De paradijs-illusie
wordt echter wreed verstoord door de verschijning van een leeuwin met bebloede
bek, die de oorzaak is van de tragische afloop van het verhaal. Wat heeft de auteur
met dit verhaal nu willen zeggen? De sproke bevat geen expliciete moraal, hetgeen
voor het genre nogal ongebruikelijk is. Betekent dit nu ook dat er geen moraal is, en
dat de auteur de toehoorders alleen maar een ‘ontfarmelijc dinc’ heeft willen
voorschotelen? Of heeft ook hij willen wijzen op het belang van het ‘helen’? Immers:
de natuur is onveranderbaar en blijft dus gevaarlijk, maar wanneer men in de (op
zichzelf veilige) stad de deugd van het ‘helen’ had toegepast, zouden Pyramus en
Thisbe niet zo'n tragische dood gestorven zijn...

Van dat niemen en can ghedoen hi en es begrepen
Niet alleen in liefdesaangelegenheden, ook met betrekking tot andere zaken
propageren teksten uit de tweede helft van de veertiende eeuw de kunst van het
‘helen’. In Van wel connen te helene44. bij voorbeeld wordt het niet alleen van
toepassing geacht op Eros' domein, maar wordt het ‘helen’ in het algemeen geprezen.
Iemand die deze kunst verstaat is overal welkom, heeft geluk en mag zich verheugen
in de gunst van goede vrouwen. ‘Helen’ voorkomt ruzie en onrust, woede en verdriet.
Ook Willem van Hildegaersberch heeft aan het begrip een sproke gewijd, waarin hij
de deugd zinvol acht voor elke stand:
In wat staet die mensche leeft,
Sel hi prijs ende eer ghewinnen,
Hi moet die doecht van helen kinnen+
+

(WvH LXXI, 32-34)45.

De landsheer moet ervan op aan kunnen dat zijn raad niet uit de school klapt en ook
stadsbestuur, schout en schepenen moeten het hun toevertrouwde voor zich weten
te houden. ‘Helen’ is eigenlijk niet minder dan een opdracht van God:
Crencken wy an goede off an eer
Yemant, daer hijs niet en hoert,
Tsel voer Gode sijn een moert;
Want hi heet ons broeders sijn
Sonder loghen off venijn
Malck op ander achter rugge+
+

(WvH LXXI, 160-5)
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Met dezelfde intentie wordt Gods woord aangehaald in Van begrijpe, dat twee keer
voorkomt in het Comburgse handschrift.46. Wie zijn buren met ‘begrijpe’
(kwaadspreken47.) kwetst en schaadt, bedenke dat het lot wisselvallig is en dat men
morgen zelf het slachtoffer van kwaadsprekerij kan worden. Sprak Christus niet tot
de Farizeeën: ‘wie van u zonder zonde is, werpe de eerste steen’ (Joh. 8: 7)? En tot
Petrus: ‘steek uw zwaard in de schede, want wie het zwaard opheft, zal door het
zwaard omkomen’ (Matth. 26: 52)? Geen zwaard snijdt echter zo pijnlijk als de tong,
die een mens van zijn eer kan beroven. Het verlies van bezittingen komt men wel te
boven, maar eer verliezen is veel erger. Kortom: ‘Ne vonnest niement, gods raet es
best, / Sone werdi niet ghevonnest in 't lest’ (St, 21-2).
In geen enkele sproke echter wordt de aanwezigheid van de sociale controle van
de massa zo goed voelbaar gemaakt als in Van dat niemen en can ghedoen hi en es
begrepen.48. In dit gedicht, blijkens één van de handschriften geschreven door
‘Egidius’, is een ik-figuur aan het woord die welhaast de wanhoop nabij is: wat hij
ook doet het is nooit goed. Gaat hij veel naar de kerk, dan is hij een kwezel, gaat hij
weinig, dan is hij erger dan een hond. Praat hij veel, dan is hij een kletskous, zegt
hij weinig, dan is het ook niet goed. Draagt hij wapens, dan is hij strijdlustig,49. draagt
hij ze niet, dan is hij laf. Gaat het hem goed in financieel opzicht, dan is hij een
woekeraar, gaat het hem slecht, dan vraagt men hem hoe het toch komt dat hij dag
en nacht zijn geld erdoor jaagt. En zo gaat het nog enige tijd door. Ten einde raad
besluit hij er maar niet meer op in te gaan, en de mensen maar te laten kletsen. Tegen
kwaadsprekers is toch geen kruid gewassen. De enige manier om in dit ellendige
aardse dal rust te krijgen is God te dienen en zich aan de tien geboden te houden. Na
deze tekst volgt (althans in het Leidse handschrift-fragment) nóg een gedicht van
Egidius: Swigen brinct vele rusten in.50. Ook dit gedicht is weer een lofzang op het
zwijgen. Wie deze vaardigheid niet bezit, wordt, zowel in de stad als daarbuiten,
onmiddellijk voor dwaas uitgemaakt ‘Te Ghent, te Brugghe ende ooc int Swin’ (V
1892, p. 295, 36).

Besluit
De hier ter sprake gebrachte teksten reflecteren naar mijn mening ieder op hun eigen
wijze de voortdurende aanwezigheid van een anonieme massa in de stad, die de
normen en waarden bepaalt en bewaakt. In de (verhalende) boerden waren de
aanwijzingen omtrent het decor meestal wel zo expliciet, dat kon worden vastgesteld
of deze al dan niet in de
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stad speelden. In de betogende teksten is (per definitie) nauwelijks decor aanwezig.
Van geen van de teksten waarin op enigerlei wijze het belang van de reputatie of het
zwijgen een rol speelt, staat echter onomstotelijk vast dat ze voor een stedelijk publiek
bedoeld waren, of er voor gefunctioneerd hebben. Uit een analyse van de in de stad
spelende boerden bleek echter dat de angst voor eerverlies vooral dáár aanwezig is,
en dat deze in op het platteland spelende boerden veel minder een rol speelt. Deze
observatie komt overeen met het feit dat de ontwikkeling van het gevoel voor wat
eerbaar is in de stad steeds meer gecultiveerd wordt, zodanig zelfs dat er in dit verband
wel gesproken wordt van ‘beschavingsoffensief’.51. Teksten uit de tweede helft van
de veertiende eeuw die niet expliciet tegen een stedelijke achtergrond spelen, maar
wel blijk geven van een stedelijke mentaliteit doordat ze de angst voor het verlies
van reputatie en de remedie daartegen (zwijgen) tot onderwerp hebben, kunnen
daardoor wellicht ook als stedelijke literatuur worden beschouwd. Dat zou betekenen
dat de aloude deugd van het ‘helen’, in hofkringen al eeuwenlang gekoesterd, in de
veertiende eeuw ook door de stad ontdekt wordt, en daar gecultiveerd wordt als een
bruikbaar concept. Daarvan althans lijken de hier besproken korte voordrachtsteksten
getuigenis af te leggen.

Eindnoten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Van Wijn, p. 335.
Jonckbloet, p. 595-652.
Zie Peters, p. 195-196.
Ook Albrecht van Beieren heeft hem een keer beloond voor een optreden (Peters, p. 195).
Zie voor het optreden bij burgers en geestelijken: Van Oostrom 1984, 62.
a. In een debat tussen twee sprekers over wat de beste omstandigheden zijn om het vak uit te
oefenen, zegt de ene spreker:
[...] ic ete soe menech morsel,
ende drincke soe meneghen nap met wine,
daer ic om doe soe cleine pine,
in die taverne, achter straten,
dat icker niet en can ghelaten
der wandelinghe, ic moeter plien.
(Willems, J.F., ‘Samenspraek tusschen een “gezeten” en een rondzwervenden menestrel’, vs.
58-63. De tekst is hier geciteerd naar de kritische tekst in mijn doctoraalscriptie.)
b. In Van castidemente is een ‘ik’ aan het woord, die in gezelschap van zijn vrienden zijn geld
er door jaagt in de kroeg:
Als die corre sit biden viere
ende waent dat hem der erden sal gebreken,
soe benic te wine, ocht te biere,
ende hoer daer singen ende boerden spreken.
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7.
8.

9.
10.
11.

12.

(In: Sa, XXXIII, 13-16. De gebruikte afkorting verwijst naar: Serrure, Vaderlandsch Museum.
Dl. 1, 41-99, nr. XXXIII, vss. 13-16. ‘Sb’ verwijst naar p. 296-401 in het eerste deel van het
Vaderlandsch Museum.)
Bianciotto, p. 49.
Hierbij dient wel het voorbehoud te worden gemaakt dat bepaalde aspecten van ‘burgermoraal’
ook voor andere dan louter stedelijke publiekskringen interessant kunnen zijn. Zie ook Pleij's
inleiding bij deze bundel.
Sa, V.
Zie Van Oostrom 1983, m.n. 138.
Overigens betekent deze constatering geenszins dat alle middeleeuwse literatuur met een
aristocratisch decor voor een hofpubliek is bestemd, en al evenmin dat teksten die niet in een
hofmilieu spelen per definitie voor een niet-adellijk publiek hebben gefunctioneerd. Ik wil hier
slechts wijzen op de omstandigheid dat een bepaald decor de identificatie met de daarin acterende
personages vooral voor een publiek dat in een vergelijkbare omgeving leeft kan
vergemakkelijken.
Ik heb mij voor dit artikel voornamelijk gebaseerd op de boerden in Kruyskamps (niet altijd
even adequate) editie: De Middelnederlandse boerden. Mijn opvatting over welke teksten als
boerden kunnen worden opgevat, wijkt af van die van Kruyskamp. M.i. is een boerde een
Middelnederlandse, paarsgewijs rijmende of strofische, korte, verhalende, komische tekst. (Het
komische is erin gelegen dat list een belangrijke rol speelt en/of dat iemand als gevolg van zijn
domheid op enigerlei wijze te grazen wordt genomen.) De in het kader van dit artikel bestudeerde
boerden zijn:
- Dits vanden man die gherne dranc (Kr I)
- Wisen raet van vrouwen (Kr III)
- Van enen man die lach gheborghen in ene scrine (strofisch) (Kr V)
- Een bispel van .ij. clerken, ene goede boerde (Kr VII)
- Vanden cnape van Dordrecht ene sotte boerde (Kr VIII)
- Van .iij. ghesellen die den bake stalen (Kr IX)
- Van Lacarise den katijf die een ander sach bruden sijn wijf (Kr X)
- Vanden paep die sijn baeck ghestolen wert (Kr XII)
- Vanden monick (Kr XIII)
- Ic prijs een wijf (strofisch) (Kr XIV)
- Sint dat wi vrouwen garen (Kr XV)
- Dits vanden vesscher van Parijs (Kr XVII)
- Dits van Heilen van Beersele (Kr XVIII)
- Vander vrouwen die boven haren man minde (Kr XIX).

Niet door Kruyskamp, maar door Willems uitgegeven:
- Tgoede wijf maect den goeden man ende de goede man maect tgoede wijf (strofisch).
[Afgekort als: ‘W 10a, III’.]

Wanneer in de tekst van dit artikel uit deze boerden wordt geciteerd, wordt achter het citaat
tussen haakjes de afkorting van de editie (‘Kr’ resp. ‘W 10a’) het nummer van de tekst in deze
editie vermeld met de desbetreffende versregels.
13. Dit is het geval bij:
- Wisen raet van vrouwen (Haarlem)
- Vanden cnape van Dordrecht ene sotte boerde (Dordrecht)
- Van Lacarise den katijf die een ander sach bruden sijn wijf (Lokeren)
- Dits vanden vesscher van Parijs (een mijl buiten Parijs)
- Dits van Heilen van Beersele (Antwerpen)
- Vander vrouwen die boven haren man minde (ten oosten van Gent)

Drs. T. Meder attendeerde mij op de overeenkomst met de limerick.
14. Als de stadsnaam in een neutrale positie in het vers staat is het wel zeer eenvoudig om deze
door een ander toponiem te vervangen. Alleen bij Vander vrouwen die boven haren man minde
staat de stadsnaam (‘bi oesten ghint’) in rijmpositie. Van Lacarise is gelokaliseerd te Lokere
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

op de Scelt (vs. 5, rijmpositie), en zijn vrouw heet Machtelt. Voor een spreker die zijn vak ook
maar enigszins verstond moet het niet al te moeilijk geweest zijn om een andere vrouwennaam
te bedenken die rijmt op de nieuwe plaats van optreden. Te meer daar men blijkbaar de
geografische omgeving ook nog kon gebruiken om de plaats van handeling aan te duiden, zoals
hier ook gebeurd is (op de Scelt). Dits vanden vesscher van Parijs / Ende van sinen wiue, sijts
wijs - zo begint de tekst met de gelijknamige titel. De stadsnaam Parijs staat hier weliswaar in
rijmpositie, maar in vs. 7, waar deze voor een tweede keer voorkomt, niet. De eerste twee regels
van de tekst kunnen vrij eenvoudig worden weggelaten - vs. 3 en 4 kunnen net zo goed als
inleiding dienst doen.
Bianciotto, p. 45.
Bianciotto, p. 59.
In dit opzicht verschilt het huis in de stad in de Lage Landen niet van die in het middeleeuwse
Frankrijk. Vgl. Bianciotto, p. 47.
Ook wat dit betreft komt de Middelnederlandse boerde overeen met het Franse fabliau. Vgl.
Bianciotto, p. 58-59.
MNW 7, resp. 302 en 300.
Ook in Ic prijs een wijf wordt een man als hoomdrager geportretteerd, hetgeen niet alleen voor
hem, maar ook voor haar als schandelijk wordt beschouwd (Kr XIV, 19).
Vgl. Pleij 1977 en Pleij 1986.
Kr I, 113; MNW 2, 921.
Vgl. Pleij 1983, 32-46 en Pleij 1989. De prachtige passage in de Reinaert waarin Bruun
(‘onsalichst alre diere’) genadeloos te grazen wordt genomen is ook een mooi voorbeeld van
een volksgericht door dorpelingen. (Vanden vos Reynaerde, vs. 777-841); zie verder p. 175 van
deze bijdrage.
predickaer: MNW 6, 640; terminarius: MNW 8, 260.
Bianciotto (p. 56) verklaart het succes van de bedelorden in de steden door het wegvallen van
de sterke familiebanden op het platteland, waardoor de stedeling behoefte voelde aan een
altenatief voor de morele steun, bijstand bij ziekte en troost bij de naderende dood, die op het
platteland als vanzelf aanwezig waren.
Bianciotto, p. 58.
Tegen het gedrag dat het echtpaar hier vertoont, wordt overigens juist gefulmineerd in Vander
wandelinghen (Sb, XXVII). Ook in deze tekst treft men een fraai voorbeeld van stedelijk decor
aan. Hierin wordt namelijk het beeld geschetst van vrouwen die alse die vespertijt een wile es
leden (vs. 2) wat voor hun deur gaan zitten en dan allerlei kennissen voorbij zien gaan. Ze
gedragen zich in de ogen van de dichter echter uiterst onbehoorlijk, want ze weigeren categorisch
om op te staan om de voorbijganger behoorlijk te groeten. De (licht variërende) stokregel luidt:
maer dopstaen moit de vrouwen tsere! (vs. 26). De tekst past goed in het beschavingsstreven
van de zich ontwikkelende stad. Met dezelfde bedoeling wordt ook in het Brugse Bouc van
ambachten aandacht besteed aan het gewenste begroetingsritueel op straat. (Zie Pleij, 1988,
134.)
Vgl. Pleij 1983, 32-46, en Pleij 1989.
Vgl. Lodder 1982, m.n. 41 (Een bispel van .ij. clerken), p. 43 (Vander vrouwen die bouen haren
man minde en Dits vanden vesscher van Parijs) en p. 45 (Van .iij. ghesellen die den bake stalen).
Vgl. onder meer Bédier en Nykrog.
Van den Boogaard.
Zie Van den Boogaard, p. 69.
Kr XV, vs. 52-63:
Men vant daer int lant en gheyn[e]
Vrouwe van also groter macht,
Noch van alsoe groter gheslacht
Noch daer omtrent soe wael gheboren
Ende was van goede wel te voren
Ende in hoer doen seer openbaer
Scone van huyde en van haer
Was si, dat wel an vrouwen sit;
Die keel hadsi rond ende wit
Een dailkyn hadsi in haer kinne:
Si gheleec wael een goddinne;
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Te lachene stont haer die mont.
34. Van Oostrom 1987, 289. Zie over dit thema ook Van Buuren.
35. Pleij 1988, 308-320. Ik houd het voor mogelijk dat het concept van het ‘algemeen belang’ niet
uitsluitend als een manipulatie-techniek van de stadsbestuurders moet worden gezien, maar dat
de stadsbewoners (zeker in het begin) zich ook echt met elkaar verbonden wisten in hun
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de stad.
36. Pleij 1988, 95.
37. Pleij 1988, 97.
38. Zie de bijdrage van Van Anrooij en Van Buuren.
39. MNW 4, 2020-2021.
40. De borchgravinne van Vergi, p. 88-89.
41. Pleij 1988, m.n. 331 en passim.
Het is in dit licht bezien ook verklaarbaar waarom een in aanleg hoofse tekst als de Vergi ook
in een wellicht stedelijk handschrift (zie Van Anrooij en Van Buuren in deze bundel) als het
handschrift-Van Hulthem is opgenomen. Er lijkt zelfs sprake van enige adaptatie in de
interpolaties van de verzen 243-244 en 670-675. Van Oostrom suggereerde naar aanleiding van
deze verzen reeds dat de Middelnederlandse bewerker voor een minder hoofs publiek schreef
dan zijn Franse voorganger. (De borchgravinne van Vergi, 93). De interpolaties kunnen worden
gezien als waarschuwingen aan het adres van mannen om vrouwen niet te geloven, en bedacht
te zijn op haar vasthoudendheid wanneer ze eenmaal haar zinnen ergens op hebben gezet. Deze
waarschuwingen lijken (vroege) reflecties van een specifiek stedelijke bekommernis om de
juiste taakverdeling binnen het laat-middeleeuwse huwelijk. (Zie: Pleij 1986.)
42. De tekst is overgeleverd in het handschrift-Van Hulthem (de titel is naar dit handschrift), editie:
W 10a, VIII, en in handschrift Berlijn, KB, ms. germ. fol. 922., edities: Verdam, Taalkundige
Bijdragen I, 244-254 (in de tekst van dit artikel aangehaald als: ‘V 1877’) en Martin, ZfdA 13,
N.F. 1, 248-277. In het Berlijnse handschrift ontbreekt het eerste gedeelte (=handschrift-Van
Hulthem vs. 1-64), maar voor het overige is dit handschrift uitvoeriger. (Zie Penon.)
43. Vgl. Pleij 1990, 58.
44. W 10b, II.
45. Verwezen wordt naar de editie van Bisschop en Verwijs: Willem van Hildegaersberch; in dit
artikel aangehaald als ‘WvH’.
46. Stoett, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 11 (1892), 210-212. In de tekst van
dit artikel aangehaald als: ‘St’.
47. begripe: MNW 1, 712. In de boerde Wisen raet van vrouwen komt het woord in dezelfde betekenis
voor: Ick duchte begrijp van onsen ghebuere (vs. 36).
48. De tekst is overgeleverd in het handschrift-Van Hulthem (de titel is naar dit handschrift), editie:
Blommaert. Er bestaat nog een andere (vollediger) versie van de tekst (zonder titel) in het
handschrift-fragment Leiden, UB, Ltk. 1201 (door Verdam gedateerd in de tweede helft van
de veertiende eeuw (MNW 10, 442, sub 11c), editie: Verdam 1892, 289-292 (in de tekst van dit
artikel aangehaald als ‘V 1892’).
49. In tegenstelling tot de vroegere hoofse code blijkbaar geen kwaliteit meer.
50. Verdam 1892, 293-296. Het is een intrigerende gedachte dat de Egidius die alle drie de gedichten
die dit Leidse handschrift-fragment bevat, ondertekende (was het wellicht zijn
repertoire-handschrift?), dezelfde zou kunnen zijn als de Egidius van het Gruuthuse-handschrift,
in wie Heeroma een historische persoonlijkheid uit Brugge zag. (Liederen en gedichten uit het
Gruuthuse-handschrift). Te meer daar in Swigen brinct vele rusten in een geografische verwijzing
voorkomt die met de situering van het Gruuthuse-handschrift in Brugge strookt: Verdam 1892,
295, vs. 39.
51. Pleij 1988.
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's Levens felheid in één band: het handschrift-Van Hulthem*
W. van Anrooij en A.M.J. van Buuren
Inleiding
Het handschrift-Van Hulthem1. met zijn meer dan tweehonderd teksten vormt een
begrip in de medioneerlandistiek. De gevarieerde inhoud van dit vaak aangehaalde
verzamelhandschrift is er de oorzaak van dat onderzoekers van diverse pluimage wel
eens, zij het soms terloops, te maken hebben gehad met tekstmateriaal dat erin is
overgeleverd. De bekende typering ‘Nachtwacht van de Middelnederlandse letteren’2.
lijkt de bijzondere waarde die in vakkringen aan deze codex wordt gehecht te
sanctioneren, maar zou bijna doen vergeten dat de teksten het in verreweg de meeste
gevallen moeten doen met een eenmalige uitgave, vaak zonder enig commentaar,
die in de regel sterk verouderd is. Afgezien van ‘klassieken’ als De reis van Sinte
Brandaan (nr. 2), De borchgravinne van Vergi (nr. 162), de abele spelen met de
bijbehorende sotternieën (nrs. 169, 170, 205, 206, 211) en nog zo wat bekende teksten,
stuit men in het gunstigste geval op een verwijzing van, per tekst, hoogstens enkele
regels in één van de oudere literatuurgeschiedenissen. Laat staan dat bij deze stand
van onderzoek is onderzocht waarom (en ook: hoe) juist deze teksten met elkaar in
dit handschrift zijn terechtgekomen. Wel zijn er reeds verschillende hypotheses
opgesteld omtrent de wijze waarop de codex zou hebben gefunctioneerd (zie ook het
vervolg). Bij het opstellen daarvan wordt dan vooral de wijze waarop de teksten in
het handschrift-Van Hulthem worden gepresenteerd als een probleem beschouwd
dat nadere verklaring behoeft, omdat de codex in dit opzicht tamelijk uniek is. De
teksten zijn - in rubriek - doorlopend genummerd, hebben een titel, alsook een
onderschrift waarin meestal het aantal regels per tekst wordt verantwoord (dit laatste,
voor zover het althans geen prozateksten betreft).
De beter gekende teksten in het handschrift hebben als gemeenschappelijk kenmerk
dat ze (relatief) lang zijn. Omgekeerd ligt hier vermoedelijk tegelijkertijd de verklaring
voor de onbekendheid van het overige materiaal, dat juist wordt gekenmerkt door
zijn kortheid. In deze zin is het handschrift-Van Hulthem een goede representant van
de door F.P. van Oostrom vastgestelde verschuiving vanaf omstreeks 1300 van de
lange naar de korte vorm, die hij, met de nodige reserve,
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in verband brengt met een tijdgeest van desintegratie en verval.3. Kenmerkend voor
deze ontwikkeling is de opkomst van het genre der sproken, in de Nederlanden
gedragen door dichters/sprekers als Augustijnken, Willem van Hildegaersberch,
Boudewijn van der Luere - die wel niet toevallig allen met meer teksten in het
handschrift-Van Hulthem zijn vertegenwoordigd. Dat er inderdaad sprake is van een
tendens tot ‘versplintering’ blijkt overduidelijk uit de in Hulthem voorkomende
excerpten uit lange teksten, die in het handschrift een zelfstandige functie hebben
gekregen.4. Zo zijn er, als aparte nummers, passages opgenomen uit de Spiegel
historiael (nrs. 90, 91, 148 (gedeeltelijk), 175) en de Historie van Troyen (nrs.
143-147) van Maerlant en uit de veertiende eeuw zijn er citaten uit Velthem (nr. 73),
en Der leken spiegel (nrs. 47 (gedeeltelijk), 92, 148 (gedeeltelijk), 176, 183) en Jans
teesteye (of: Boec vander wraken?) (nr. 14) van Boendale.5.
Met de laatste voorbeelden raken we het gebied van het sociale milieu waarbinnen
het handschrift is ontstaan en waarin het bedoeld was te gaan functioneren en dat
lijkt, zoals vooral door H. Pleij is opgemerkt, te wijzen in de richting van de stad.6.
Pleij heeft bovendien het idee geopperd dat de opkomst van de korte vorm samenhangt
met een vooral in de steden gevoelde behoefte aan snellere communicatie.7. Het
handschrift-Van Hulthem zou trouwens niet alleen zijn ontstaan in de stad, maar zou
bovendien stadsliteratuur bevatten, in die zin, dat het in sommige gevallen zou gaan
om teksten van burgers, bestemd voor burgers, dus om literatuur waarin dichters een
stedelijke problematiek als uitgangspunt kiezen. Dat is een resultaat dat in
internationaal verband zeker enig opzien mag baren: de sterk verstedelijkte Lage
Landen, vooral de Zuidelijke Nederlanden, zouden daarmee (in de veertiende eeuw)
aan het begin staan van een ontwikkeling die elders - in Duitsland, Frankrijk en
Engeland - pas in de vijftiende eeuw doorzet.8. Reden te meer dus om eens wat
uitgebreider stil te staan bij het handschrift-Van Hulthem, zijn datering, situering,
socio-culturele plaatsing en functie.

Datering
P. Tack is de laatste onderzoeker geweest die, zo'n tachtig jaar geleden, omstandig
aandacht heeft besteed aan de datering van het handschrift-Van Hulthem.9. De
argumenten die hij daarbij in het geding bracht waren van tweeërlei aard:
codicologisch en filologisch. Het meest uitgesproken resultaat leverde het onderzoek
van de watermerken, die - zoals trouwens ook al door Leendertz was vastgesteld (zie
hieronder) - in
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ruime verscheidenheid in het papier voorhanden zijn. De dateringen van de
verschillende watermerken blijken elkaar weinig te ontlopen, Tack trekt hieruit de
conclusie dat het handschrift als geheel moet zijn ontstaan tussen 1399 en 1410. Ter
bevestiging van deze uitkomst wijst Tack op enkele teksten in het handschrift die
zich vrij nauwkeurig laten dateren. Allereerst noemt hij de beide mirakelen (Ene
mierakele van Mijn Here Sente Jan Baptista van Molenbeke, te Brusele en Noch ene
mieraekele die ghesciede dachs daer na) die voorkomen onder nr. 191 en die een
terminus post quem van 28 (beter 29) september 1399 opleveren.10. Voorts noemt hij
twee gedichten van de uit Brussel afkomstige Jan Knibbe: Die claghe vanden grave
van Vlaendren (nr. 130) (het betreft graaf Lodewijk van Male, die op 30 januari 1384
overleed) en een dergelijke tekst op het overlijden van Wenceslas van Brabant (nr.
139) (overleden op 7/8 december 1383).
P. Leendertz had zich eerder eveneens uitgesproken inzake de datering van het
handschrift-Van Hulthem, waarbij hij hetzelfde soort argumenten hanteerde als Tack,
zij het alleen in omgekeerde volgorde.11. Na op de datering van de mirakelen (nr.
191) te hebben gewezen, besteedt ook hij aandacht aan de identificatie van de in het
papier voorkomende watermerken. Hij komt tot de conclusie dat het handschrift
omstreeks 1405 moet zijn vervaardigd, althans niet na 1410 (p. VII). De hernieuwde
onderzoekingen van Tack brachten, voor wat de uitkomst betreft, dus niet veel nieuws.
Vermeldenswaard is voorts Leendertz' opmerking over de verdeling van de
verschillende papiersoorten over het handschrift, wat doet vermoeden dat de
samensteller twee keer tot een materiële uitbreiding zou hebben besloten (p. VII).
Over het materiële aspect van het handschrift-Van Hulthem kan worden opgemerkt
dat het als papieren handschrift zo vroeg weliswaar geen unicum vormt binnen de
Middelnederlandse letterkunde, maar wel bijzonder te noemen is: veertiende- en
vroeg-vijftiende-eeuwse literaire handschriften afkomstig uit de Nederlanden zijn
doorgaans nog op perkament geschreven. Voor ambtelijke bescheiden, waaronder
landsheerlijke en stedelijke rekeningboeken, is papier in de veertiende eeuw al wel
reeds in gebruik. In dit verband is een verwijzing naar de Brabantse kroniekschrijver
Hennen van Merchtenen op zijn plaats, die in 1415 zijn Cornicke van Brabant
voltooit.12. In deze kroniek (4479 versregels) - die mogelijk voor adellijke kringen in
Brussel werd geschreven - ‘hengelt’ de auteur naar een mecenas die hem in staat wil
stellen een veel groter historiografisch project ter hand te nemen, waarin hij van plan
is de geschiedenis van Brabant in den brede uit de doeken te doen. Hij zegt op zoek
te zijn naar een Brabander die bereid is hem ‘Inc, cost ende papier’ (vs. 4233) te
betalen. Inkt, geld om in
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het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien en papier. De inschakeling in het
ambtenarenapparaat van de Brabantse hertogen13. maakte het voor Hennen blijkbaar
vanzelfsprekend dat een - in zijn geval: historiografische - tekst op papier werd
geschreven.
De tekstinhoudelijke argumenten van Tack kunnen nog met enkele voorbeelden
worden uitgebreid, die zijn conclusie dan overigens in hoofdzaak bevestigen. De
Maghet van Ghend (nr. 100) van Boudewijn van der Luere wordt op grond van
historische allusies in de tekst door J. Reynaert gedateerd op eind 1382.14. Van
Boudewijn van der Luere, geattesteerd in het Gentse in 1381,15. zijn ook de
Hulthem-teksten Achte persone wenschen (nr. 23) en Dits tijts verlies (nr. 195). Venus
boem met VII coninghinnen (nr. 99) is geschreven door Jan Dille, een bekende uit
Holland, maar die als ‘maître Jean Dyllen’ ook voorkomt in een rekeningboek van
de hertogen van Brabant (1386/1387).16. Het is misschien Jan van Holland, auteur
van nr. 24 Van den verwenden keyser, die in de jaren tachtig van de veertiende eeuw
voorkomt in de Hollandse grafelijkheidsrekeningen.17. Van Willem van
Hildegaersberch (geattesteerd vanaf 1383) zijn de sproken Enen hontsbete (nr. 102)
en Sente Ghertruuden minne ende Sente Jans vrienscap, die deen vrient den andren
gheeft (nr. 192). Drs. J.B. Oosterman (Leiden) heeft recentelijk bovendien Van Onser
Vrouwen (nr. 166) als tekst van Hildegaersberch geïdentificeerd.18. Een fase vroeger
zijn De borch van Vroudenrijc (nr. 49), Een rikelijc scip dat Augustijnken maecte
(nr. 129) en Van der rijcheit ende van der doot (nr. 179) van Augustijnken (in Holland
vermeld van 1358 tot 1370). De VII psalme in Dietsche (nr. 6), tenslotte, zijn door
C.C. de Bruin toegeschreven aan de Bijbelvertaler van 1360, die actief was in de
periode 1357-1388.19. De toeschrijving door Van Eeghem van meer dan veertig andere
Hulthem-teksten aan Jan Dille (waaronder de abele spelen) is reeds door Van Mierlo
naar het rijk der fabelen verwezen: Van Eeghems wens bleek hier de vader van zijn
gedachten.20. In sommige gevallen lukt het een tekst via de omweg van een wat langere
redenering alsnog nader te dateren. Hieronder volgen twee voorbeelden, waaruit
opnieuw blijkt dat teksten uit de late veertiende eeuw ruim vertegenwoordigd zijn.
In de sproke Ene tafelronde (nr. 54) (= een ridderlijk tweegevecht) beweert de
dichter dat het ridders die aan een tafelronde willen deelnemen ontbreekt aan ‘V
sloten’ (vs. 8). Ten eerste moet zo'n ridder edele vrouwen ‘int herte sluten’ (vs. 13);
voorts moet hij ‘Sijn ors besluten in sinen dien’ (vs. 21) (= hij moet zich met zijn
dijen stevig vastklemmen op zijn paard); ten derde moet hij zich ‘[...] vaste besluten
in den scilde, / Metter borst ende metten armen’ (vss. 32-33) (= hij moet goed
bescherming zoeken achter het schild, door zijn arm
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stevig tegen de borst te drukken); dan volgt het ‘vierde slot’:
Dat vierde slot es als ghevelt
Dat een man ghewapent helt,
Ende met hem soe verre es comen
Dat hi heeft sijn spere ghenomen,
Soe voeghi sine arme aen de borst,
Ende slute sijn spere in bider vorst,
Dat an den scilde blive gheacht,
Als oft uten scilde stonde ghewracht.+
+

(vss. 37-44)

Het ‘vierde slot’ moet men zich als volgt voorstellen. De op zijn paard gezeten ridder,
met aan de linkerarm het schild, neemt in de rechterarm zijn lans (vs. 40), trekt deze
arm tegen de borst (vs. 41) om zodoende de speer in te kunnen sluiten ‘bider vorst’
(= ter hoogte van de spits toelopende handbeschermer),21. zodat als men naar het
schild kijkt het net is alsof de lans uit het schild tevoorschijn komt (vs. 44).22. Het
schild waarvan in de tekst wordt uitgegaan is een zogenoemde Tartsche.23. Het betreft
een vierhoekig, licht gebogen schild, dat aan de rechterbovenzijde (gerekend althans
vanuit de drager) een uitsparing heeft waarin de lans kan rusten. Dit schildtype werd
geïntroduceerd in de loop van de veertiende eeuw, er zijn voorbeelden bekend uit
Duitsland en Italië. In de Nederlanden lijkt deze vernieuwing van de ridderlijke
wapenrusting pas tegen het eind van de veertiende eeuw zijn intrede te doen. Het
vroegste voorbeeld komt voor in het Wapenboek Gelre (Brussel, Koninklijke
Bibliotheek Albert I, 15652-56), in een heraldische illustratie bij één van de teksten
in het literaire voorwerk (f. 15v). De Tartsche (de enige in heel het handschrift) in
het Wapenboek Gelre dateert van ca. 1395/1400. Uit de tekst in Hulthem ontstaat
niet de indruk dat het schild een noviteit is die bij het publiek moet worden
geïntroduceerd; dit alles maakt aannemelijk dat de sproke Ene tafelronde dateert uit
de late veertiende eeuw.
Nr. 89 kreeg van editeur J.F. Willems als titel De levende en de doode koning,
tweespraek. Zowel J. Vanderheijden als D.Th. Enklaar hebben erop gewezen dat dit
een onjuiste titel is voor het gedicht: de tekst is een representant van de legende van
de drie levenden en de drie doden.24. Beide onderzoekers verzuimen echter op te
merken dat de verwarring niet bij Willems begint, maar bij het opschrift in het
handschrift-Van Hulthem: Twee conincghen, deen levende ende dander was doot (f.
74v). Of de Hulthem-kopiist, óf een voorganger was niet op de hoogte van de
eerdergenoemde legende en verzon een onjuiste titel (als het een voorganger was,
dan heeft de Hulthem-kopiist de fout in
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elk geval niet opgemerkt). In het Lexikon des Mittelalters wordt gezegd dat de legende
vanaf de late veertiende eeuw en in de vijftiende eeuw in talrijke (Engelse)
parochiekerken wordt gevisualiseerd, waarbij de drie levenden - vergelijk de
Middelnederlandse tekst - als koningen worden afgebeeld.25. In Duitsland komt de
variant met de drie koningen voor in het zogenoemde Hartebok (kort na 1476), een
verzamelhandschrift dat is geschreven in een Nederduits dialect (= tweede Duitse
versie van de legende).26. De levenden als koningen zijn ook te vinden in een gedicht
Dis ist der welte lon, overgeleverd in een vijftiende-eeuws handschrift dat is ontstaan
in Straatsburg en geschreven werd in een Middenrijns dialect (= derde Duitse versie
van de legende).27.
De variant waarbij de drie levenden te paard zitten - zoals in de Middelnederlandse
tekst - weerspiegelt een veertiende-eeuwse iconografische traditie en komt verder
nog voor in een Franse tekst en wel in de vijfde versie van de legende.28. Deze is
overgeleverd in zes handschriften, waarvan er vier uit de vijftiende eeuw stammen
(in de vijftiende eeuw was vooral deze vijfde versie bekend; er is verder nog één
vijftiende-eeuws handschrift met een tekst volgens de vierde versie van de legende).29.
Van de resterende twee blijkt er één (Parijs, Bibliothèque Nationale, fr. 1555) toch
ook uit het begin van de vijftiende eeuw te stammen (in elk geval voor wat de tekst
betreft die ons interesseert): aan het gedicht op de drie levenden en de drie doden
(nr. 28) gaat vooraf Vers sur la comète de 1402 (nr. 27).30. Hoewel het laatste
handschrift (Arras, Bibliothèque de la Ville, 845) nog om een nadere datering vraagt
- het staat thans gecatalogiseerd als veertiende-eeuws31. - kan toch reeds worden
opgemerkt dat een datering van Hulthem-tekst nr. 89 in de laatste decennia van de
veertiende eeuw het meest waarschijnlijk lijkt.
Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat. In het handschrift-Van
Hulthem komen teksten voor uit de twaalfde (Brandaan?), dertiende, maar
overwegend uit de veertiende eeuw. Afgezien van de excerpten uit Lodewijk van
Velthem en Jan van Boendale, stammen de meeste dateerbare veertiende-eeuwse
teksten uit de tweede helft van die eeuw, met een zekere ‘opeenhoping’ in de periode
ca. 1380/1400. Het feit dat de samensteller van het handschrift-Van Hulthem ook
‘eigentijdse’ poëzie in zijn verzameling opnam, kan worden opgevat als een
ondersteunend argument voor de gangbare datering van het handschrift tussen 1399
en 1410.32.
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De situering van het handschrift
Waar moet het handschrift worden gesitueerd? Wij formuleren de vraag met opzet
zo om de kwestie eenvoudig te houden en stellen dus de (oorspronkelijke) herkomst
van de meer dan tweehonderd teksten hier niet ter discussie. Al die dicht- en
prozastukken staan bijeen in een codex die als boek een eenheid is. Er is één kopiist
aan het werk, die bladzijde na bladzijde vol schrijft.33. Of hij daarbij één ouder
verzamelhandschrift afschrijft of de beschikking heeft over meer dan één legger is
een andere zaak.
Anno 1991 lijkt men het er wel over eens dat Hulthem in (Belgisch) Brabant
geschreven is. Verschillende onderzoekers hebben geprobeerd de plaats nader te
bepalen. ‘Plaats’ heeft in deze context twee betekenissen: het gaat enerzijds om een
geografische precisering, anderzijds om het sociale milieu waarin (teksten uit) de
codex heeft/hebben gefunctioneerd. De twee kwesties staan natuurlijk niet geheel
los van elkaar.
Wat de eerste betreft denken de meeste onderzoekers die zich hiermee hebben
beziggehouden aan Brussel.34. De meest overtuigende argumenten hiervoor worden
ontleend aan de teksten.35.
Zo noemen de satirische gedichten Van eenre baghinen ene goede boerde (nr.
132) en Dits vanden tanden (nr. 164) niet alleen Brussel als de plaats waar de begijnen
uit deze vertellingen haar seksuele avonturen beleven, maar in beide boerden is er
ook een exactere localisering: ‘inden wigaert’.36. Het Brusselse begijnhof nu heette
Vinea beginarum, de Wijngaard der begijnen.37.
Een tweede aanwijzing vindt men in de beide ‘claghen’ in het handschrift-Van
Hulthem, respectievelijk op de dood van Lodewijk van Male, graaf van Vlaanderen,
en op het sterven van Wenceslas, hertog van Brabant. Beide gedichten zijn van de
hand van Jan Knibbe ‘van Brussel’ (nr. 130, 139).38.
Verder zijn er de twee mirakelen die in 1399 zouden hebben plaatsgevonden te
Brussel (nr. 191). En het gedicht Den hoet van minnen (nr. 13) begint aldus: ‘Het
woende te Brussel, in die stat, / Enen joncfrouwe, die mi bat / In Dietsche te maken
een ghedichte’, terwijl Jan Dingelsche, de auteur van Van den taverne (nr. 153) in
vs. 48 de naam ‘Brussel’ laat vallen.
Het is mogelijk op grond van een plaats in de Korte kroniek van Brabant (nr. 101),
die ook in Hulthem is opgenomen, te pleiten voor een localisering ‘in de buurt van
Leuven’.39. Staat in andere redacties van dit kroniekje over Hendrik I dat hij te Keulen
stierf ‘Ende was te Loevene bracht met sere’, in Hulthem leest men op deze plaats
‘Ende
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was hier neder bracht met sere. / Te Lovene soe leit die here’. ‘Hierneder’ nu kan
volgens het Middelnederlandsch handwoordenboek ‘hier in de buurt’ betekenen. Als
de wijziging in de tekst door de kopiist van Hulthem is aangebracht zou men ervoor
kunnen pleiten dat de codex in de omgeving van Leuven tot stand is gekomen. In
ieder geval lijkt de plaats opnieuw op Brabant te wijzen.
Toch mogen er bij de hierboven genoemde plaatsbepalingen ook wat
kanttekeningen worden gemaakt. Dat de naam Brussel enkele keren valt heeft op
zichzelf nog niet veel te betekenen. Men kan er hoogop uit afleiden dat de betrokken
teksten mogelijk in Brussel zijn ontstaan en/of dat de bedoelde auteurs uit ‘die goede
stadt’ afkomstig waren. Maar er zijn meer plaatsnamen te noteren. In Wisen raet van
vrouwen (nr. 30) wordt Haarlem genoemd; de preek op Den guldenne berch (nr. 45)
werd door ‘de leesmeester van Straesborch ter capittelen ten Predekeren te Lovene’
gehouden. En wat te zeggen over De maghet van Ghend (nr. 100) of Vanden cnape
van Dordrecht (nr. 151)? Die laatste stad wordt ook nog genoemd in Een rikelijc
scip dat Augustijnken maecte (nr. 129). De boerde Van enen man die lach gheborghen
in ene scrine (nr. 131) heet zich af te spelen in Hasselt, ‘int lant van Loen’, zoals een
andere boerde, Van Lacarise den katijf die een ander sach bruden sijn wijf (nr. 163),
‘te Lokere op de Scelt’ wordt gesitueerd. In Ene questie (nr. 141) wordt ‘Loeven, in
die Loe’ genoemd. In de tekst die gewoonlijk als Die hexe (nr. 206, na Lanseloet van
Denemerken) wordt aangeduid, komen Kortrijk en Gent voor, en in Vanden Winter
ende vanden Somer (nr. 211) krijgen we te maken met Maastricht. Dergelijke zeer
concrete aanwijzingen zeggen in feite weinig, omdat ze voor het merendeel de
lezer/luisteraar in fictionele situaties verplaatsen. Als het gaat om realiteit tegenover
fictie staat De maghet van Ghend steviger in haar schoenen dan De cnape van
Dordrecht in de zijne, want dat het gedicht van Boudewijn van der Luere op de stad
van Sint-Bavo betrekking heeft, kan niet betwijfeld worden. Wij mogen dus in het
algemeen aan de geografische benamingen niet te veel waarde hechten. Datzelfde
geldt voor de dichters. Jan Knibbe noemt zich ‘van Brussel’ en Jan Dingelsche komt
wellicht uit deze stad, maar van andere auteurs kan men met zekerheid zeggen dat
ze niet rechtstreeks met Brussel (de meesten zelfs niet met Brabant) te maken hebben:
Boudewijn van der Luere (nrs. 23, 100, 195), Augustijnken (nrs. 49, 129, 179), Jacob
van Maerlant (nrs. 90, 91, 148 (gedeeltelijk), 175), Willem van Hildegaersberch (nrs.
102, 166, 192). Voor de Antwerpenaar Jan van Boendale (nrs. 14, 47 (gedeeltelijk),
92, 148 (gedeeltelijk), 176, 183) geldt dat ook, maar van hem zou men kunnen
opmerken dat zijn werk in Brusselse hofkringen bekend moet zijn geweest.40.
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De zoëven genoemde argumenten voor de situering ‘Brussel’ zijn dus niet zonder
meer overtuigend. Anderzijds echter kan men naast het genoemde nog het één en
ander aanvoeren dat richting Brussel wijst - zou kunnen wijzen. Otte van Orleien,
auteur van Een bedinghe van Onsen Here (nr. 212) was mogelijk een telg uit het
bekende Brusselse geslacht Van Orley.41. De (eerder genoemde) Bijbelvertaler van
1360 (nr. 6) onderhield nauwe contacten met de Brusselse burgers Lodewijc Thonijs
en Jan Tay, in wiens opdracht hij in de tweede helft van de veertiende eeuw
vertalingen maakte van geestelijke teksten.42. In het handschrift komen gebeden voor
tot heiligen die speciaal in Brussel werden vereerd: Barbara, Goedele en Margriete
(nr. 19). Michaël, de beschermheilige van Brussel, wordt genoemd in de sproken
Van enen ridder die God sine sonden vergaf (nr. 67) en Vanden eenhoren, een edel
poent (nr. 135).43. Ook is het mogelijk de teksten met betrekking tot Troje (nrs.
143-147) in verband te brengen met de Brabantse hertogen en hun residentie ‘Brussel,
edel roese reyn’, want zowel de heren zelf als de stad hebben in het vermaarde Ilium
de oorsprong van hun afstamming gezien.44. En kan een tekstje als Die Drie Coninghen
(nr. 37), waarin de Wijzen uit het Oosten elk met acht versregels zich richten tot het
‘Salich kint’ en het goud, wierook en mirre aanbieden, een ‘Brusselse’ tekst worden
genoemd, omdat in die stad - sinds de slag bij Woeringen (1288) - Caspar, Balthasar
en Melchior bijzonder werden vereerd?45.
Zoals hiervoor is gezegd: mogelijk bevat de Korte kroniek van Brabant (nr. 101)
een aanwijzing dat Hulthem in de buurt van Leuven mag worden gesitueerd. Zou de
preek van de ‘leesmeester van Straesborch’ over Den guldenne berch (nr. 45) die
deze hield ‘ter capittelen ten Predekeren te Lovene’ een kleine ondersteuning kunnen
zijn voor deze theorie? Er zijn van dit sermoen veel redacties overgeleverd, die
vrijwel alle Leuven en de predikheren expliciet noemen. Dat Hulthem de tekst
opneemt kan doen veronderstellen dat de preek ‘in de buurt van Leuven’ een zekere
bekendheid genoot.46.
Brussel of Leuven? Bij de huidige stand van onderzoek lijkt Brussel over de beste
papieren te beschikken. Aan een situering in Brabant zal niemand twijfelen, Brussel
en Leuven vormen het oude hart van het hertogdom.

Wereldlijk versus geestelijk
De situering van het handschrift heeft ook nog van doen met een tweede kwestie,
zoals wij hiervoor al hebben aangestipt: die van het sociale
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milieu. De vraag die daarbij vooral de laatste jaren wordt gesteld - en die ook in deze
bundel een rol speelt - komt hierop neer: hebben we in de codex-Van Hulthem te
maken met literatuur voor burgers of zelfs met stadsliteratuur, of moeten we toch
denken aan een adellijk publiek? De vraag zou kunnen worden afgedaan als een
schijnprobleem, omdat immers - zeker ook in een stad als Brussel (gesteld dat Hulthem
daar vandaan komt) - burgerij en adel niet scherp te onderscheiden zijn. (Voor Brussel
komt daar bovendien nog bij dat het hof van de hertogen van Brabant was gesitueerd
binnen de stadsmuren, op de Coudenberg.) Iets anders is het als in dit verband termen
als ‘burgermoraal’ en ‘beschavingsoffensief’ worden gehanteerd, of - neutraler ‘veranderende opvattingen in een stedelijk milieu’. Herman Pleij heeft, met name in
zijn boek De sneeuwpoppen van 1511, deze problemen aan de orde gesteld. Zo
bespreekt hij onder meer de beide volgende teksten. In Van eenre baghinen ene goede
boerde (nr. 132) en Dits vanden tanden (nr. 164) maken de auteurs Brusselse begijnen
belachelijk ‘door te suggereren dat ze eigenlijk alleen maar hun dagen vullen met
seks en het solliciteren daarnaar’ (p. 158). Het gaat dan, naar het oordeel van Pleij,
niet alleen om traditionele spot, maar ook om economische factoren: in Brussel
werden de begijnen nogal eens verdacht van ketterij, in het bijzonder van die van de
Vrije Geest, getuige onder andere een proces te Brussel in 1410-1411. Teksten als
de twee genoemde hebben die verdachtmakingen mogelijk voedsel gegeven en zo
mede geleid tot het proces. In de beknoptheid van hun in strofen gegoten satire zouden
ze met name in de stad uitstekend hebben kunnen functioneren: de concurrenten
worden belachelijk gemaakt en buitenspel gezet om der wille van de belangen van
de gevestigde burgers. Hetzelfde doel zou blijken uit de teksten Van den taverne (nr.
153), Van den covente (nr. 66) en Van den plaesteraers (nr. 56), waarin
achtereenvolgens kroeglopende ‘arbeiders en zwervers [...], bedelmonniken uit de
betere milieus, en huichelarij en gevlei als strategie bij allerlei beroepsgroepen’ (p.
160) aan de kaak worden gesteld. Het omgekeerde van de eigen idealen van de
burgerij wordt veroordeeld en belachelijk gemaakt.47.
We voegen nog een nieuw voorbeeld aan het rijtje toe. In de sproke Van dat die
liede sijn gherne geheten joncfrou (nr. 119) wordt het probleem van de ware adel
aan de orde gesteld. Waar het ons om gaat is niet zozeer het thema-op-zichzelf, dat
wijdverbreid is (zie in Hulthem ook nr. 53), als wel de uitwerking ervan. De meeste
mensen, aldus de dichter, menen dat het bergafwaarts gaat met de wereld, maar niets
is minder waar: ‘si es veredelt seer!’ (vs. 4). Degenen die voorheen ‘vrouwen’ (vs.
6) werden genoemd, heten thans ‘joncfrou’ (vs. 8), ongeacht welke bezigheden hun
moeders ook hadden, of het nu om
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groenteverkoopsters ging of om wat voor eenvoudige burgerambachten dan ook. Ze
willen ‘jonkvrouw’ genoemd worden:
Op dat [= zelfs indien] haer manne tapten wijn
Oft tot eneghen ambachte willen keren,
Daer ane leget een dropel eren!

Het recht om wijn te tappen werd dikwijls aan de schutterijen verleend.48. Vrouwen
willen als ‘jonkvrouw’ worden aangesproken, zelfs als hun echtgenoot (alleen nog
maar) behoort tot de schutterij, of als deze een eenvoudige werkkring kiest, waaraan
weinig eer verbonden is.
Een vrouw die als ‘vrouwe’ wordt aangesproken en niet als ‘joncfrou’ reageert
hautain, aldus de ervaring van de dichter, die zich afvraagt waar al deze ‘edelheit
groet’ (vs. 27) toch vandaan komt. Een ieder die er wijzer van kan worden, houdt
zichzelf voor edel. Het gedicht eindigt met een beschouwing over de ware adeldom.
Het aardse bestaan draait niet om bezit, noch om een hoge afkomst, maar om een
hoge standaard van ethisch-moreel gedrag. Het gaat om degenen die ‘edel van herten
ende van seden’ (vs. 40) zijn. Zij zullen uiteindelijk de hemel verwerven; en als dat
lukt dan heb je ‘hier als een coninc geleeft!’ (vs. 52). De stedelijke oriëntatie van het
gedicht mag duidelijk zijn.
Hoe overtuigend de door Pleij gekozen voorbeelden ook zijn, binnen de context
van het handschrift-als-geheel vormen ze een kleine minderheid. Mogen de door
hem genoemde teksten dus de idealen van een bepaalde stedelijke bevolkingsgroep
propageren, in verreweg de meeste Hulthem-teksten is van een zo expliciet-stedelijke
mentaliteit geen spoor terug te vinden. Eens te meer worden we hierdoor bepaald bij
de vraag waar en hoe we dit boek met meer dan tweehonderd teksten moeten plaatsen
in zijn cultuurhistorische context. Om op deze vraag een antwoord te vinden moet
de beschouwer onder meer tekst voor tekst analyseren met in het achterhoofd de
vraag: wat kan de functie in deze codex zijn? Er is uiteraard geen sprake van dat zo'n
onderzoek hier wordt ondernomen. Wij beperken ons tot een aantal opmerkingen en
nieuwe vragen. Zo kan het zijn nut hebben eens te wijzen op teksten die tot nu toe
in geringe mate de aandacht hebben getrokken. Daarbij zijn er nogal wat van
geestelijke signatuur, overigens van uiteenlopende strekking.
Een aantal teksten behoort tot het terrein van de devotie, ten dele verbonden met
de liturgie. Als zodanig zijn te beschouwen de meeste teksten die betrekking hebben
op Maria.49. Ook een gedicht als Ons Liefs Heren passie (nr. 3) of de verschillende
berijmde Ghetiden van
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Ons Here (nrs. 22, 33, 105) en de prozatekst sHeilich Cruus ghetide in Dietsche (nr.
203) behoren hiertoe, evenals de twee (ten dele woordelijk gelijkluidende)
Bevelinghen (nrs. 17, 83) en de korte Bevelinghe in proza (nr. 194); vervolgens de
Bedinghen van Onsen Here (nrs. 15, 16, 212), de gebeden tot het Heilig Kruis (nr.
85) en op de zeven kruiswoorden (nr. 104), alsmede tot enkele heiligen (nrs. 19, 41,
65). Typisch devote teksten zijn Een ghebet van Onsen Here (nr. 43) en Dit saltu
alle daghe spreken voer den Heileghen Cruce, waer ghi sijt: inder kerken of daer
buten. Ic hope ghi en selt nemmermeer verdoemt werden. Oft voer den Sakramente
seldi dit spreken (nr. 213). Tot deze categorie hoort eveneens Een ghebet datmen sal
lesen inder Messen, alsmen onsen Here heft (nr. 190): een berijmde vertaling van
het bekende en zeer verspreide Anima Christi, sanctifica me. De VII psalme in Dietsche
(nr. 6), gevolgd door de zogenoemde ‘Litanie van alle heiligen’ (onder hetzelfde
nummer) kan men er mede toe rekenen, al behoren de (boet)psalmen ook tot het
gebied der catechese. Dat we het begin van het Johannes-evangelie als afzonderlijk
nummer aantreffen, is na deze hele reeks niet meer zo verwonderlijk: De ewangelie
in Dietsche (nr. 35) is in de middeleeuwen een zeer verspreide en gebruikte tekst.
Alvorens in te gaan op de functie van het genoemde wijzen wij nog op de
catechetische teksten die deze codex rijk is en die ten dele dicht tegen de hierboven
opgesomde aanliggen. Half dialoog, half onderricht is Ene edel bedinghe van Onsen
Here (nr. 40). Daarin richt God (Christus) Zich tot de mens, wijst op Zijn lijden en
op de sterfelijkheid van een ieder, waarop de mens Hem dankt en Hem om hulp
vraagt. Vervolgens stelt God de mens gerust en spoort deze aan Hem te volgen, de
tien geboden te onderhouden, zich te wachten voor de zeven hoofdzonden en de
armen bij te staan. De zeven hoofdzonden en de tien geboden komen ook als
afzonderlijke items in de codex voor (nrs. 62, 61). Daarnaast is er tGhebet in Dietsche
(nr. 32). In proza geeft Hulthem hier een Middelnederlandse vertaling van het ‘Pater
noster’, het ‘Ave Maria’, het ‘Credo’, Maria's lofzang ‘Magnificat’, Simeons ‘Nunc
dimittis’ en het ‘Ave salus’, een gebed bij de opheffing van de geconsacreerde hostie,
dat ruime bekendheid heeft genoten.50. Het korte biechtformulier Onse sonden (nr.
10) en vooral het zeer uitvoerige tGelove (nr. 46) passen geheel in de sfeer van de
catechese. In het bijzonder tGelove is een interessante tekst. Deze begint aldus: ‘Ic
sondich mensche, ic ghelove in Gode, den almechteghen Vader [...]’, waarna de
twaalf artikelen volgen. Dan gaat de tekst verder: ‘Met desen ghelove, ende met allen
den ghelove, dat een goet kersten mensche sculdich es te ghelovene, comic te Gode
van hemelrike te
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ghenaden, ende mire vrouwen, Sente Mariën, alle Gods lieve heileghen, ende u,
priester, te biechten van alle minen sonden [...]’. Daarna beschuldigt de ‘ic’ zich van
zijn zonden: eerst worden de tien geboden stuk voor stuk genoemd, dan in één zin
‘die XII poenten vanden heileghen ghelove’, vervolgens weer gedetailleerd de acht
zaligheden, de zeven gaven van de Heilige Geest, de zes zonden tegen de Heilige
Geest, de zeven sacramenten, de zeven werken van barmhartigheid, de zeven
hoofdzonden, en ten slotte de vijf zinnen. De ‘ic’ belijdt opnieuw zijn schuld en
spreekt er zijn leedwezen over uit, richt zich wederom tot Maria, alle heiligen en de
priester om voor hem te bidden. Daarna volgt het begin van de Latijnse
absolutieformule, met een meervoudig ‘vestri’: ‘misereatur vestri omnipotens Deus,
et dimissus, etc. Amen’. En dan: ‘Aflaet van al uwen sonden ende troest des Heilichs
Gheest verlene u ende mi de Vader, ende die Sone ende die Heileghe Geest. Amen.
Byt voer mi om Gods wille, ic wille gerne bidden voer u allen’. Daarna worden nog
‘VII medesinen’ tegen de hoofdzonden genoemd.51.
Hierboven zijn niet alle geestelijke teksten uit de codex genoemd, maar de
opsomming biedt voldoende materiaal om er even bij stil te staan.
Leest men de teksten die wij hebben aangeduid als behorend ‘tot het terrein van
de devotie’, dan valt op dat daarin twee centrale punten zijn aan te wijzen: de
Mariaverering en de aandacht voor Christus' lijden en dood, in het bijzonder - maar
niet uitsluitend - tot uiting komend in de getijdenteksten. Verder speelt het misoffer
en de daarbij behorende communie een niet onbelangrijke rol: het ‘Anima Christi’
en het ‘Ave salus’ getuigen daarvan, maar ook het nog niet genoemde XX poente dat
een mensche ontfeet metten sakermente (nr. 60). Al deze teksten nu lijken te wijzen
in de richting van getijden- en gebedenboeken. Men behoeft slechts korte tijd te
bladeren in Maria Meertens' De godsvrucht in de Nederlanden om allerlei
overeenkomsten te zien.52. Wij hebben bij ons voorlopig onderzoek niet de gelegenheid
gehad na te gaan waar er exact verbindingslijnen zijn aan te geven, maar dat het ten
dele gaat om teksten die populair zijn geweest lijdt geen twijfel: wij troffen er zo al
elf aan die in de door Meertens bestudeerde handschriften één of meer keren
voorkomen.53. Het zal duidelijk zijn dat verdergaand onderzoek hier vermoedelijk
nog (heel wat?) meer aan het licht zal brengen.54. In het algemeen kan men zeggen
dat een aantal devotionele teksten behoort tot wat in de veertiende en vijftiende eeuw
gangbaar was. Het ligt voor de hand te denken aan de invloed van franciscanen,
dominicanen en moderne devoten in hun aandacht respectievelijk voor Christus'
lijden, voor de eucharistie en Maria, en
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voor het dagelijkse praktische christendom met zijn gebedsleven.55.
De catechetische teksten (als men deze al mag afzonderen van de zoëven
besprokene) moeten worden gesitueerd in dezelfde contreien. Het merendeel ervan
hoort bij de gewone instructie die thuis, in de kerk of op school aan de orde kwam.56.
Wat doen al deze teksten van devotionele en catechetische aard in dit handschrift?
Moeten we in dit verband toch denken aan het ‘stalenboek’ waaruit geïnteresseerden
tegen betaling teksten konden (laten) afschrijven, in dit geval ten behoeve van
gebeden- en getijdenboeken en van schoolboekjes?57. Het lijkt niet uitgesloten. Maar
wie hadden er behoefte aan een uitvoerig biechtformulier als tGelove? Weidenhiller
heeft erop gewezen dat de priesters er steeds weer toe werden aangespoord het volk
over het geloof en de geboden te onderrichten: ‘Das Vaterunser, das
Glaubensbekenntnis und die offene Schuld wurden wohl jeden Sonntag im Anschluss
an die Predigt dem Volke vorgesprochen bzw. von ihm gemeinsam gebetet’.58. Dit
gebeurde in elk geval ook wel in de volkstaal.59. Het zou kunnen zijn dat het
biechtformulier uit Hulthem zo'n tekst is, weliswaar in de ik-vorm geschreven, maar
bedoeld om te worden gezegd door de verzamelde gelovigen. Het meervoudige
‘vestri’ in de absolutieformule en de laatste zin, door de priester uitgesproken (‘Byt
voer mi om Gods wille, ic wille gerne bidden voer u allen’) suggereren een dergelijke
situatie. Maar de vraag blijft: wie hadden er belangstelling voor een dergelijke tekst
en waarom komt deze voor in een verzamelhandschrift van zo'n disparate
samenstelling?

Socio-culturele plaatsing en functie
Dat leidt ons opnieuw naar het probleem van de samensteller, en de socio-culturele
omstandigheden waaronder het handschrift-Van Hulthem tot stand kwam en bedoeld
was te functioneren. Het mag geen twijfel lijden dat het handschrift een aantal
duidelijke voorbeelden van authentieke stadsliteratuur bevat: teksten van burgerauteurs
die zijn geschreven met het oog op een burgerlijk publiek. Hulthem bevat daarnaast
ook teksten die zijn ontstaan in een niet-stedelijke omgeving, maar die zijn aangepast
(geadapteerd) aan een burgerlijke mentaliteit. Te denken valt (bij voorbeeld) aan een
in oorsprong hoofse tekst als de Borchgravinne van Vergi, waaraan wel niet toevallig
juist in de Hulthem-versie twee opmerkelijk onhoofse passages over vrouwen zijn
toegevoegd.60. Verder zijn er de abele spelen/sotternieën, die door een
bewerker/regisseur bewust zijn samengevoegd en tevens zijn afgestemd
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op een voorstelling ‘ergens boven’ - het publiek wordt na afloop van sommige spelen
althans verzocht ‘naar beneden’ te gaan -, zodat een opvoering moeilijk anders dan
in de stad kan worden gesitueerd.61.
Hoewel het met de stad in verband te brengen tekstmateriaal in het handschrift-Van
Hulthem relatief sterk in de minderheid is, vormt de aanwezigheid ervan desondanks
het voornaamste argument om ontstaan en functioneren van de codex in de stad te
situeren. Het is immers waarschijnlijker om een handschrift dat onder meer
stadsliteratuur bevat in de stad te situeren dan aan het hof: hoofse teksten zullen in
hun algemeenheid eerder in kringen van het stedelijk patriciaat (stadsadel) en de
gegoede burgerij zijn gerecipieerd dan stedelijke teksten aan het hof.
Juist het uiteenlopende van de teksten doet denken aan de bonte mengeling die
men in de stad verwacht. Heel het turbulente, warrige, wisselende beeld van de
maatschappij ontrolt zich bij wijze van spreken voor onze ogen. Adel, verburgerlijkt
of niet, burgerij, van koopman tot drinkeboer, godgewijden, ja dan nee hun roeping
volgend, we komen ze de een na de ander tegen. Schuld en boete, vroomheid en
overspel, sproke en boerde, lied en vertelling, toneelspel en liefdesbrief, gebed en
astrologie, preek en klucht, het is er allemaal. 's Levens felheid in één band.
Opvallend genoeg kunnen binnen dit kaleidoskopisch geheel hier en daar toch
enige sporen van ordening worden waargenomen. Het is de vraag welke betekenis
hieraan dient te worden gehecht. De nummers 59-63 bij voorbeeld kunnen worden
gezien als één ‘geheel’: het gaat om vijf prozateksten, alle bovendien in de geestelijke,
catechetische sfeer. Ze worden gevolgd door twee rijmende godsdienstige teksten
die daar min of meer op aansluiten. Maar dan volgt als nr. 66 het satirische Vanden
covente, pal daarachter twee serieuze sproken (Van enen ridder die God sine sonden
vergaf (nr. 67) en De mantel van eren (nr. 68)), waarna de tekst Vanden papen (nr.
69), die ooit - en uiteraard niet zonder reden - door een gebruiker van het handschrift
grotendeels onleesbaar is gemaakt. Het is natuurlijk mogelijk dat zo'n volgorde ons
ten onrechte verbaast. Want er kunnen heel andere criteria in het spel zijn. Anderzijds:
zoals het genoemde ‘prozacluster’ aanwijsbaar is, zo zijn er ook vijf Troje-teksten
op rij (nrs. 143-147). En de gedichten Vander consciensien ghemaect op Ysegrijm
den wolf (nr. 185), Vanden vos ende vanden wolf (nr. 186) en Van enen liebaerde
ende vanden vos Reinaerde (nr. 187) zullen toch niet bij toeval als trits bijeen staan.
De reeks Gloriant, Die buskenblaser, Lanseloet van Denemerken, Die hexe, Een
beginsel van allen spelen, Drie daghe here, Truwanten, Vanden Winter ende vanden
Somer en Rubben (nrs.
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205, 206, 207, 209, 210, 211) kan als ‘toneelgroep’ worden gekwalificeerd, maar
wordt wel onderbroken door nummer 208, de strofische liefdesklacht Van minnen,
terwijl het abel spel Esmoreit en de sotternie Lippijn (nrs. 169, 170) meer dan veertig
folia daarvoor een plaats hebben gekregen. De her en der voorkomende clusters
wijzen er ons inziens op dat de samensteller van de codex in enkele gevallen kon
beschikken over een legger waaruit hij achter elkaar een aantal teksten overnam.
Zoals eerder opgemerkt, zijn door verschillende onderzoekers reeds hypothesen
opgesteld over de wijze waarop Hulthem zou hebben gefunctioneerd. Het zijn met
name de geestelijke teksten die het onwaarschijnlijk maken dat we van doen hebben
met een (stedelijke) ‘voorlesere’ die thuis voorleesavondjes belegde, zoals Tack
indertijd heeft geopperd.62. Diezelfde teksten pleiten ook tegen een
repertoirehandschrift van een (stedelijk) ‘gheselschap van den spele’.63. Wat dat betreft
vormen de toneelspelen geen doorslaggevend argument om daar wél voor te kiezen.
De argumenten om in hertog Jan IV van Brabant († 1427) de bestemmeling van het
handschrift te zien zijn allerminst overtuigend.64.
Maar er is ook de hypothese van het stedelijke scriptorium. Wat we ons daarbij,
in praktische zin, moeten voorstellen laat zich mooi demonstreren aan het voorbeeld
van Godevaert de Bloc (1364-1384).65. Deze Brusselse ambachtsman stond bekend
als kopiist, boekbinder en boekhandelaar (hij had zelfs boeken in voorraad), die
bovendien nauwe betrekkingen onderhield met het hertogelijk hof op de Coudenberg.
Zo leverde hij in 1376/1377 boeken, onder meer van geestelijke inhoud, die hertogin
Johanna wegschenkt aan de Regulieren in Leuven. Als binder voerde hij regelmatig
herstelwerkzaamheden uit aan boeken en registers. De Bloc handelde - behalve in
boeken - in perkament, papier, inkt en schrijfgerij, wellicht ook ten behoeve van de
stedelijke kanselarij?
Een bedrijf als dat van Godevaert de Bloc, dat zou (ook) naar ons idee wel eens
de omgeving kunnen zijn waarin het handschrift-Van Hulthem tot stand is gekomen.
Het was niet bestemd voor de verkoop, maar het lag in de winkel om er, op bestelling,
afschriften uit te kunnen maken.66.

Eindnoten:
* Edities van de in dit artikel genoemde en/of geciteerde teksten komt men op het spoor via
Serrure 1855-1863, III, 139-164. Hierbij zijn echter de volgende aanvullingen van belang (H
= Hulthem): De Vries & Verwijs 1863, II, 116-117, cap. 25 (H 90); 117-118, cap. 26 (H 91);
De Pauw & Gailliard 1889-1892, IV, fragm. E[1] (H 143); fragm. E2 (H 144); fragm. G (H
145); fragm. J (H 146); fragm. L (H 147); De Pauw 1893-1914, I, 46-58 (H 3); 39-40 (H 12);
80-86 (H 14); 59-61 (H 22); 62-64 (H 33); 71-76 (H 38); 11-15 (H 39); 88-94 (H 40); 31-33
(H 64); 37-38 (H 82); 68-70 (H 87); 25-27 (H 103); 95-99 (H 104); 65-67 (H 105); 21-24 (H
106); 77-79 (H 166); 87 (H 173); 119 (H 194); 120 (H 196); De Pauw 1893-1914, II, 251-256
(H 73); Leendertz 1899-1907, 446, varianten volgens H (H 18); 447-448, varianten volgens H
(H 92); Kruyskamp 1957, 25-31 (H 30); 33-35 (H 131); 36-37 (H 132); 46-50 (H 151); 58-61
(H 163); 62-63 (H 164); voor de abele spelen en sottemieën (H 169, 170, 205, 206, 211)
raadplege men Kammen 1969; Reynaert 1980-1981 (H 100); Jansen-Sieben 1985 (H 162);
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Truwanten 1987 (H 210); van het nog leesbare gedeelte van H 69 bestaat tot op heden geen
editie.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 15589-15623.
Truwanten 1987, 10.
Van Oostrom 1984.
Vgl. Van Oostrom 1984, 56.
Drs. J.A.A.M. Biemans (Leiden) vestigde onze aandacht op de Maerlant-nrs. 148 (H 148, vss.
817-826 stemmen overeen met De Vries & Verwijs 1863, I, 412, cap. 34, vss. 15-24) en 175
(H 175, vss. 1-24 stemmen overeen met De Vries & Verwijs, I, 353, cap. 70; de Hulthem-verzen
25 en 26 zijn dus toegevoegd). De excerpten uit Der leken spiegel kwamen we op het spoor via
Jansen-Sieben 1989, 255-256. Vgl. voor Jans teesteye Snellaert 1869, vss. 3884-4101 (p. 268
e.v.); voor Boec vander wraken Snellaert 1869, III, vss. 2273-2490 (p. 480 e.v.).
Pleij 1987.
Pleij 1988b, 160.
Peters 1983 heeft geen oog voor deze vroege ontwikkeling in de Nederlanden.
Vgl. Tack 1913, ook voor het vervolg.
Zie ook Van Anrooij 1986, 228.
Leendertz 1899-1907, II e.v. Het verdient opmerking dat Leendertz daarbij gebruik kon maken
van observaties en aantekeningen van Willem de Vreese.
Verwijzingen en citaten volgens de editie Gezelle 1896. In voorbereiding is een artikel ‘De
literaire ambities van Hennen van Merchtenen’ (WvA).
Lindemans 1935 gaat in op de biografie van Hennen van Merchtenen.
Reynaert 1980-1981, 117; zie ook Reynaert 1989, 94.
Reynaert 1980-1981, 121.
Zie voor het laatste gegeven Uyttebrouck 1975, 222, noot 488.
Vgl. Van Anrooij 1990, 49.
Oosterman heeft hierover een publikatie in voorbereiding.
De Bruin 1969-1970, 17, noot 1 (zie voor de jaartallen p. 14-15).
Vgl. Van Eeghem 1958, 145-190 en de reactie daarop (althans op een eerder verschenen versie)
van Van Mierlo 1957.
De betekenisomschrijving in Verwijs & Verdam 1885-1952, IX, kol. 1161 ‘de spitse punt van
het schild’ lijkt weinig adequaat.
En om het gedicht af te maken: het vijfde ‘slot’ is het beste, de ridder moet zijn lans aan de
helm van de tegenstander ‘sluten’ (= bevestigen). Met andere woorden: hij moet winnen.
Nadere verwijzingen in Van Anrooij 1990, 251, noot 105.
Vgl. Vanderheijden 1930, 66 en Enklaar 1950, 53.
Vgl. de bijdrage van H. Sauer aan het artikel ‘Drei Lebende und drei Tote’ in Lexikon 1986,
kol. 1392.
Enklaar 1950, 50-51. Vgl. voor de datering Brandis 1972, 175. Het handschrift wordt door
Brandis gesitueerd in ‘Vlaanderen (Brugge?) - Hamburg’. Paravicini 1990 rekent het Hartebok
tot de ‘[...] weitere Beispiele verbürgerlichter Literaturtradition, die hansische Kaufleute in
Brügge kennenlemten und mit nach Hause brachten’ (p. 168).
Enklaar 1950, 51. Het is ons niet duidelijk op grond waarvan Enklaar deze tekst ca. 1350 dateert.
Uitgegeven in Glixelli 1914, 92-110.
Glixelli 1914, 5 en 10.
Catalogue 1868, nr. 1555.
Catalogue 1860, nr. 845.
Met het oog op Hulthem-tekst nr. 144 heeft Janssens 1987, 158, noot 17 een
afhankelijkheidsrelatie gesuggereerd tussen het handschrift-Van Hulthem (als ‘ontvangende
partij’) en handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 131 G 37 (ca. 1402-1405, niet
ontstaan in Brabant, zoals Janssens meedeelt, maar in Holland, vgl. Van Anrooij 1988). Hoewel
ook de Korte kroniek van Brabant (Hulthem nr. 101) in beide manuscripten voorkomt (zij het
in zeer verschillende versies, vgl. het stemma in Van Anrooij 1986, 229) lijkt van een directe
afhankelijkheidsrelatie-die Janssens suggereert-geen sprake te zijn.
Slechts één keer is bij ons weten geopperd dat we te doen zouden hebben met meer kopiisten.
Van Kammen 1969, 25. Wij zien daar geen reden voor. Vgl. ook Van Dijk 1971, 66-67.
Pleij 1987, 116-123; Pleij 1988b, 151-160 en 286; Tack 1913; Van Eeghem 1958.
Intrigerend genoeg duikt het handschrift-Van Hulthem aan het eind van de achttiende eeuw
juist in Brussel op: de historicus H. van Wijn trof het manuscript in 1773 aan in het bezit van
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een particuliere verzamelaar te Brussel (diens naam wist hij zich nadien niet meer te herinneren)
(Deschamps 1972, 133-134). In de secundaire literatuur is de vroegst bekende bezitter thans
Filips Jozef Hubert Helman (1715-1783) (Deschamps 1986, 146, noot 11). Deschamps schijnt
inmiddels een vroeg-zeventiende-eeuwse patriciërsfamilie uit Brussel op het spoor te zijn
(vriendelijke mededeling van prof. dr. H. Pleij (Amsterdam)). Bewijskracht voor de
middeleeuwse situering van Hulthem heeft dit alles echter niet.
In nr. 164 luidt de plaatsaanduiding om precies te zijn: ‘Neven tslots Berghe inden wigaert’
(vs. 4). Wat moeten we ons voorstellen bij het ‘slot Berghe’? Waarom zegt de dichter dat hij
paard ging rijden ‘buten Bruesele’ (vs. 1)?
Het begijnhof te Brugge droeg (vanaf de late dertiende eeuw) overigens dezelfde naam als in
Brussel, vgl. Philippen 1943, 37 en 44.
Het verdient wellicht te worden opgemerkt dat Lodewijk van Male een zwager was van Johanna,
hertogin van Brabant en echtgenote van Wenceslas van Brabant.
Van Anrooij 1986.
Hage 1989, 147-151.
Vriendelijke mededeling van prof. dr. H. Pleij.
Vgl. De Bruin 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970 en 1970-1971 passim.
Het bijzondere karakter van laatstgenoemde tekst wordt aangestipt in Einhorn 1972, 404.
Keesman 1987, 257-265; Pleij 1988b, 166-174.
Hofmann 1975, 307-312.
Axters 1940; Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (Leiden, Universiteitsbibliotheek) s.v.
Nicolaus van Straatsburg.
Pleij 1988b, 151-160.
Verwijs & Verdam 1885-1952, IX, kol. 2506.
De nrs. 7, 12, 18, 31, 38, 39, 42, 64, 82, 87, 103, 106, 166, 173 en 196.
Meertens 1930-1934, III, 26 en VI, 19, sub 16.
Serrure 1855-1863, II, 420-423.
Meertens 1930-1934, I, II, III en VI (de delen IV en V zijn nooit verschenen).
De teksten 35, 40, 42, 43, 83, 85, 103, 104, 190, 196 en 203. Overlappingen met andere
(verzamel) handschriften verdienen in het algemeen meer aandacht. De nrs. 18, 61, 66, 98, 99,
111 en 114 uit het Haags liederenhandschrift (Kossmann 1940) corresponderen bijv. met de
nrs. 48, 121, 25, 129, 49, 51 en 117 van Hulthem.
Daar wijzen ook de onderzoekingen van Robrecht Lievens en Johan Oosterman op: Lievens
1976, 1977 en 1990a en Oosterman 1990.
Vgl. Meertens 1930-1934, I, 21-23.
Troelstra 1901, bijv. 22-25, 92 en 113; Troelstra 1903, 133, 287 en het register sub
‘Handschriften’, ‘Hulthem’; vgl. ook Weidenhiller 1965.
De term ‘stalenboek’ nemen we over uit Pleij 1988a, 40 (zie ook reeds Pleij 1977, 36-37). Wat
de schoolboekjes betreft is te denken aan het leesonderwijs. Zie Troelstra 1901, 22-23 en noot
1 op p. 23.
Weidenhiller 1965, 14.
Troelstra 1901, 105-113.
Jansen-Sieben 1985, 92-93.
Van Dijk 1985. Vgl. tevens de opvatting van Duinhoven 1977, vooral 64-68 en de terechte
kritiek daarop van Hollaar & Van den Elzen 1980, 320, noot 22.
Tack 1913.
Van Mierlo 1957, 82 en vgl. Duinhoven 1977.
Rijkdom 1958, 48.
Het volgende berust op Verheyden 1936-1937.
De door Lievens 1990b, 329 in het handschrift-Van Hulthem gesignaleerde ‘sterke corruptie’
(in welke teksten allemaal?) vormt naar ons idee althans geen overtuigend tegenargument tegen
deze opvatting. Lievens karakteriseert Hulthem aansluitend als ‘[...] een veelzijdige bloemlezing,
waarin intens getranscribeerde teksten uiteindelijk zijn beland’. In dit verband willen we dan
echter twee opmerkingen maken. (1) Wie de corruptie in Hulthem-teksten verklaart vanuit de
veronderstelling dat deze veelvuldig zijn afgeschreven, geeft daarmee impliciet te kennen dat
er blijkbaar geen overwegend bezwaar bestond tegen het afschrijven van corrupte (of althans:
steeds corrupter wordende) versies. (2) Hoe zou de samensteller van een verzamelhandschrift
als het handschrift-Van Hulthem ooit de hand hebben kunnen leggen op de onbedorven,
oorspronkelijke versies van de teksten die hij in zijn verzameling wilde opnemen?
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Het abel spel van Lanseloet van Denemerken in het handschrift-Van
Hulthem: hoofse tekst of stadsliteratuur?
Orlanda S.H. Lie
Van de vier abele spelen die in het beroemde vijftiende-eeuwse handschrift-Van
Hulthem bewaard zijn gebleven is het tragische liefdesverhaal van Lanseloet van
Denemerken waarschijnlijk het populairst geweest. In ieder geval getuigt de
tekstoverlevering van dit abel spel van zijn bekendheid door de eeuwen heen. Naast
de versie in het handschrift-Van Hulthem bestaan er nog diverse gedrukte versies
van dit middeleeuwse spel, afkomstig uit de vijftiende tot en met de achttiende eeuw,
alsmede een achttiende-eeuws papieren rolhandschrift dat de acteursrollen van
‘Lanslot’ en ‘Sandrijn’ bevat.1. Recente studies hebben o.a. gewezen op het belang
van een vergelijking van de overgeleverde versies voor het onderzoek naar de receptie
en functie van dit middeleeuwse spel.2. Een belangrijke aanzet hiertoe werd gegeven
door J. Beckers in een artikel getiteld: ‘Van hoofse toneeltekst naar leestekst voor
burgers?’3. Zijn vergelijkend onderzoek van de twee oudst bewaard gebleven versies
van Lanseloet van Denemerken, n.l. de versie in het handschrift-Van Hulthem (LH)
en de oudst bewaard gebleven druk, omstreeks 1486 uitgegeven door de Goudse
drukker Govert van Ghemen (LG) heeft tot een tweetal bevindingen geleid. Enerzijds
kan een aantal opvallende veranderingen in de Goudse druk verklaard worden in het
licht van een verandering in receptiewijze, in dit geval de omzetting van een
toneeltekst naar een leestekst. Anderzijds lijkt het waarschijnlijk dat de Goudse
drukker inhoudelijke wijzigingen heeft aangebracht ten behoeve van een stedelijk
publiek.4.
Deze verandering in mentaliteit blijkt met name uit de Goudse variant van de
passage waarin Sanderijn toestemt om met de ridder te trouwen. In de versie van
Hulthem geeft Sanderijn niet alleen haar jawoord aan de ridder maar laat ze ook
duidelijk blijken dat de vriendelijke en hoofse woorden van de ridder haar diep
hebben getroffen (v. 472-481).5.
[Sanderijn]
Her ridder, saelt alsoe moeten sijn,
Soe willic mi gerne tuwaert keren,
Ende dancken Gode ende u der eren,
Dat ghi u selven soe neder daelt.
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Ghi hebt mi soe vriendelijc ane getaelt
Met hoveschen woorden ende met sconen.
Ic bidde Gode dat Hijt u moet lonen,
Dat ghi soe hovesch van herten sijt,
Dat ghi mi nu te deser tijt
Soe vriendelijc hebt ghesproken an.

De bewerker van de Goudse druk daarentegen heeft deze passage zodanig gewijzigd
dat alleen de belofte van Sanderijn om een trouwe, gehoorzame en onderdanige
echtgenote te zijn nu centraal is komen te staan (v. 449-453).
[Sanderijn]
Heer ridder soe wil ic dan sijn
U ghetrouwe ende niet af gaen
Gehoersaem ende onderdaen
Als een goet wijf is sculdich horen man

Mede op grond van deze inhoudelijke veranderingen komt Beckers tot de conclusie
dat het geïntendeerde publiek van de Goudse druk onder de stedelijke bevolking
moet worden gezocht.6.
Maar hoe zit het met het publiek van de Hulthem-versie? Hoewel Beckers meer
dan eens zinspeelt op de aanwezigheid van elementen in LH die een burgerlijk publiek
aanspreken, wijst hij ook telkens op het hoofse karakter van het abel spel: ‘In LH is
de moraal die hieraan verbonden wordt een hoofse, die nauw verbonden is met
ridderschap. Men moet te allen tijde hoofs spreken en handelen.’ (p. 227). De vraag
of het abel spel van Lanseloet van Denemerken in het handschrift-Van Hulthem
bedoeld was voor een burgerlijk publiek durft de auteur vanwege het beperkte kader
van zijn onderzoek nog niet te beantwoorden, maar dat deze problematiek nader
onderzocht moet worden staat voor hem vast.7.
In deze bijdrage wil ik de vraag naar een mogelijke burgerlijke intentie van het
abel spel van Lanseloet van Denemerken in de codex-Van Hulthem opnieuw ter
discussie stellen. De opvatting dat dit beroemde verzamelhandschrift waarschijnlijk
is samengesteld voor een stedelijk publiek begint geleidelijk aan terrein te winnen.
Om het stedelijk karakter van deze codex te illustreren wordt meer dan eens gewezen
op de stedelijke thematiek van diverse teksten.8. Ten aanzien van de abele spelen, bij
voorbeeld, veronderstelt H. Pleij dat deze teksten ‘zo'n aangepast hoofse sfeer ademen,
welke geheel op de maat lijkt gebracht van de zich emanciperende burger’.9. Doel
van dit artikel
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is om nader in te gaan op de vraag of het mogelijk is om het abel spel van Lanseloet
van Denemerken in het handschrift-Van Hulthem te bestempelen als stadsliteratuur,
d.w.z. als literatuur die ‘primair (geschikt) gemaakt en bestemd [is] voor een publiek
van stedelingen.’10.
De vraag naar de thematiek oftewel de boodschap van Lanseloet van Denemerken
heeft tot nog toe geen eenduidig antwoord opgeleverd. De vier abele spelen in het
handschrift-Van Hulthem worden algemeen op grond van hun inhoud en denkbeelden
beschouwd als een weerspiegeling van ‘de hoofse cultuur uit de riddertijd, waarvan
de glans in de twaalfde eeuw gelegen is en waarvan de invloed nog lang in de
veertiende eeuw heeft nagewerkt’.11. Hoewel sommige Lanseloet-onderzoekers
gewezen hebben op de burgerlijke elementen van dit abel spel, is men er toch altijd
van uitgegaan dat dit spel vanwege zijn hoofse thematiek (‘Sprect hoveschelike ende
mint met trouwen,/ Soe moeghdi troest van vrouwen vercrighen.’ v. 948-949) bedoeld
is voor een aristocratisch publiek.12. Aan de andere kant hebben onderzoekers ook
herhaaldelijk opgemerkt dat de thematiek van het standsverschil dat in de proloog
is aangekondigd vreemd genoeg afwijkt van de uiteindelijke les zoals die verwoord
is in de epiloog.13.
Een aannemelijke verklaring voor de discrepantie tussen proloog en epiloog zou
gevonden kunnen worden in het artikel van H. van Dijk, waarin hij probeert antwoord
te geven op de vraag hoe de abele spelen in het handschrift-Van Hulthem terecht
zijn gekomen.14. Van Dijk laat zien dat de verbindingen tussen de abele spelen en de
sotternieën niet oorspronkelijk zijn. ‘Prologen, epilogen en overgangen tussen abel
spel en sotternie, het zijn allemaal plaatsen waar het publiek rechtstreeks wordt
toegesproken. Interpolaties die te maken hebben met de praktijk van de opvoering
en daarom waarschijnlijk zijn aangebracht door een bewerker-regisseur. De stukken
hebben dan vóór ze in het handschrift-Van Hulthem werden opgenomen, deel
uitgemaakt van het repertoire van een toneelgezelschap. De veronderstelling is
gerechtvaardigd dat de samensteller van de collectie-Van Hulthem de hand heeft
weten te leggen op enige regiehandschriften van deze toneelgroep.’15.
Deze hypothese wordt ondersteund door de tekstgeschiedenis van Lanseloet van
Denemerken. Het verhaal van Lanseloet en Sanderijn dat in gedrukte vorm eeuwenlang
(vijftiende - achttiende eeuw) is verschenen, gaat namelijk niet terug op de versie in
het handschrift-Van Hulthem, maar op het origineel. In deze gedrukte versie van
Lanseloet ontbreekt de proloog, waaruit valt op te maken dat hij in een latere fase
van de tekstgeschiedenis is toegevoegd.16. Bovendien
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heeft de epiloog in de gedrukte versie een interessante wijziging ondergaan ten
aanzien van de uiteindelijke les die uit deze mislukte liefdesrelatie moet worden
getrokken: wereldlijke liefde is vergankelijk, alleen de liefde tot God is eeuwigdurend
(v. 914-925).
bi dit exempel sulle wi verstaen,
dat die minne der werelt mach vergaen.
mer minnen wi gode van hemelrike
die en sal ons niet beswiken.
dus wille wi die werelt laten gliden
ende minnen gode tot allen tiden,
ende bidden Maria die maghet fijn
dat si in onse hulpe wil sijn,
dat wi die minne so moeten draghen
dat wi gode moghen behaghen:
dat gun ons god die hemelsche vader.
nu segghet amen alle gader.17.

Het ontbreken van de proloog en de gewijzigde vorm van de epiloog in de gedrukte
versie ondersteunen de veronderstelling dat de proloog en epiloog als ‘losse’
onderdelen van het abel spel kunnen worden beschouwd die waarschijnlijk naar eigen
inzichten werden gebruikt of bewerkt.
Maar als de proloog en epiloog inderdaad latere toevoegingen zijn, aangebracht
door een bewerker-regisseur, dan is het mogelijk dat de les van de proloog of epiloog
ook een latere toevoeging is. Met andere woorden, het is mogelijk dat het abel spel
van Lanseloet van Denemerken in het handschrift-Van Hulthem een gelaagde struktuur
heeft, die verschillende stadia in de tekstgeschiedenis van dit spel weerspiegelen. De
les die Reinout aan het eind van het abel spel van Lanseloet van Denemerken
verkondigt kan door de bewerker-regisseur zijn toegevoegd en hoeft niet de les te
zijn van het abel spel in zijn oorspronkelijke vorm. Omdat de vraag naar de boodschap
van dit spel nauw samenhangt met het publiek dat naar de tekst luistert, is het van
essentieel belang te weten of de expliciete les aan het slot van dit abel spel in
overeenstemming is met de impliciete boodschap van de tekst. Om dit te kunnen
onderzoeken is het mijns inziens noodzakelijk het abel spel in het handschrift-Van
Hulthem eerst te analyseren zonder proloog en epiloog.
Al aan het begin van het spel wordt duidelijk gemaakt dat er een standsverschil
bestaat tussen de twee geliefden. Lanseloet verzucht in de openingsmonoloog dat
zijn liefde voor Sanderijn niet wordt geac-
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cepteerd door zijn moeder omdat zij te min voor hem is (v. 37-42).
Ay, God Here, hoe mach dit sijn,
Dat ic die scone Sanderijn
Al dus met herten hebbe beseten?
Nochtan wert mi verweten
Van mijnder moeder alle daghe,
Dat ic mine minne soe neder draghe.

Deze mening wordt gedeeld door Sanderijn. Hoewel zij ook van Lanseloet houdt,
acht ze een huwelijk tussen hen beiden uitgesloten vanwege het standsverschil (v.
74-79).
Al eest dat ic u gerne mach sien,
Ic en ben niet uus ghelijke:
Ghi sijt mi te mechtich ende te rike,
Edel ridder, te sine u wijf.
Daer omme soe moet sijn een blijf,
Al eest dat ic u met herten minne.

De mindere afkomst van Sanderijn wordt uiteraard ook door de moeder van Lanseloet
beklemtoond (v. 83-187; 206-209; 283-285); het is duidelijk dat ze de liefde van
Lanseloet voor Sanderijn als een schande beschouwt en dat ze alles zal doen wat in
haar vermogen ligt om de relatie te verstoren (280-289).
Na het vertrek van Sanderijn komt Lanseloet (te laat) tot het inzicht dat hij niet
naar de raad van zijn moeder had moeten luisteren. Hij vervloekt haar en neemt het
besluit om met Sanderijn te trouwen ‘ondanc alle minen maghen.’ (v. 563) Met dit
besluit brengt Lanseloet in praktijk wat hij voordien alleen maar wist van ‘horen
lesen’, namelijk dat ware liefde alleen let op gelijke geaardheid en geen onderscheid
maakt tussen hoog of laag, rijk of arm (v. 210-223).
[...] der minnen cracht
An siet hoghe geboert no rijcheit van goede,
Maer si soect haers gelijc van moede,
Die beide sijn van enen wesen.
Ic hebbe dicke wel horen lesen,
Dat die minne soect haers ghelike.
Al es deen aerm ende die ander rike,
Die edel minne doet haer werc;
Gherechte minne en leit gheen merc
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Aen rijcheit noch an groetheit van maghen,
Noch nie en dede te ghene daghen,
Maer het comt al bi gheluc.
Gheeft die edel minne haer stuc,
Si ane siet ghene hoghe gheboert.

Deze liefdesopvatting die Lanseloet verwoordt, vertoont een frappante overeenkomst
met één van de liefdeslessen uit een Middelnederlands leerdicht over de liefde dat
o.a. ook in het handschrift-Van Hulthem is overgeleverd en waarschijnlijk zeer
bekend is geweest: Vander feesten. Een proper dinc.18. Van deze tekst hebben minstens
vijf handschriften bestaan, bijna alle afkomstig uit het eind van de veertiende/ begin
vijftiende eeuw. De tekst dateert mogelijk al uit het einde van de dertiende eeuw.19.
De contekst van de hierboven geciteerde passage uit Vander feesten is als volgt.
Tijdens een schitterend feest ontmoet een ‘clerc’ een mooie jonkvrouw die hem erg
aan zijn afwezige geliefde doet denken. De clerc raakt met de dame in gesprek en in
antwoord op haar vragen onderwijst hij haar over de liefde. Een van de vele vragen
die zij aan hem stelt is: hoe komt het dat ik bij het zien van vele mannen meer van
de een houd dan van de ander? Het antwoord van de clerc bevat een uiteenzetting
over de vier temperamenten (complexien) die het karakter (de geaardheid) van ieder
mens bepalen. Liefde ontstaat door de aantrekkingskracht van gelijke complexiën.
Zo komt het dat de sanguinicus de sanguinicus bemint, de cholericus de cholericus,
de melancholicus de melancholicus en de flegmaticus de flegmaticus (v. 513-528).
Aldus ghesciet op ertrike
Dat men heden daghes mint
Van natueren elc sijn ghelike
Want natuere haer ghelike kint.
Bedi men siet dat selke joncfrouwe
Mint enen armen knecht soe sere
Dat si doer minne ende trouwe
Met hem avontuert haer ere,
Ende si ontseit hare minne
Meneghen wel gheraecten man
Dies an hare soect met sinne:
Dit doet natuere diet wel doen can.
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En dade die complexie van hare,
Die sknechs complexie ghelijc es.
Dit ongheval en soude oppenbare
Niet ghescien, sijt seker des!

De ideeën die hier door de clerc uiteengezet worden stemmen duidelijk overeen met
de argumenten die Lanseloet gebruikt om zijn moeder te bewerken. Gezien de
tekstoverlevering van dit leerdicht is het zelfs niet onmogelijk dat Lanseloet op deze
tekst doelt als hij zegt: ‘Ic hebbe dicke wel horen lesen,/ Dat die minne soect haers
ghelike.’ (v. 214-215). Maar zijn moeder geeft geen krimp. Om de liefde tussen
Lanseloet en Sanderijn te gronde te richten gaat ook zij te werk ‘volgens het boekje’.
Het snode plan dat zij aan Lanseloet oplegt past namelijk geheel in het kader van
regels en voorschriften die bestemd zijn voor geliefden.
Op de vraag van de jonkvrouw: Hoe kan men de liefde van een ander verwerven?
noemt de clerc als eerste het bezigen van hoofse taal (v. 225-232):
Dierste maniere, hoert na mi,
Dats dat hi hovesche tale
Over al spreke, waer hi si,
Want si voeghet elken wale,
Ende namelike die minnen wille,
Hem en voeghet niet gheseit
Noch ghesongen, lude of stille,
Enegherande dorperheit.

Wie de liefde van een ander wil veroveren dient zich dus vóór alles op hoofse wijze
te gedragen. Wie zich daarentegen van een geliefde wil ontdoen, moet het
tegenovergestelde toepassen: hij moet zich op blufferige, laatdunkende en onhoofse
wijze uitlaten over zijn geliefde. Voor dit soort van mannen dienen alle vrouwen te
vluchten (v. 349-360)!
Dat vierde poent heeft ghebannen
Die minne algader uten lande:
Dats roem, die behoert ten mannen;
Wies dat pleghen, God gheve hem scande!
Ic wille dat metten helsche viere
Haer tonghen ontstaken, die bringhen vort
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Van vrouwen in enegher maniere
Onhovesch ende beroemeghe wort.
Ic rade alle vrouwen wale
Dat si beroemeghe manne vlien
Ende hem ontsegghen hare tale;
En doen sijs niet, hem sal mescien!

Herhaaldelijk wordt door de clerc beklemtoond hoe onontbeerlijk hoofse taal en
hoofs gedrag zijn voor de liefde (v. 389-396; 409-412; 761-764; 833-836). Door
valse en onhoofse woorden gaat de liefde onherroepelijk verloren (v. 413-416):
Want ontrouwe ende onhovesche wort
Worpen die minne soe neder
- Die goet was eer si was ghestort Men en canse op gherechten weder.

De ‘valsche raet’ van de moeder wordt tegen deze achtergrond nu volkomen
begrijpelijk. Lanseloet, die, na zijn wil met Sanderijn gedaan te hebben, zich van
haar moet afwenden met de woorden: ‘Ic hebbe uus genoech,/ Sanderijn, ic ben uus
nu sat/ Ende van herten alsoe mat,/ Al haddic seven baken gheten’ (v. 240-243) wordt
aangezet tot onhoofs gedrag. Door het minnespel te vergelijken met een schranspartij
stelt Lanseloet zich op het niveau van een ‘dorper’, een onbeschofte boerenpummel,
die niet weet wat liefde is.20. De moeder krijgt haar zin; de reactie van Sanderijn op
de grove manier waarop Lanseloet haar behandelt ligt geheel in de lijn der
verwachtingen: meer dan door de gedwongen vrijpartij voelt ze zich nog het meest
gekrenkt door het onbehoorlijke gedrag van Lanseloet na het gebeuren en ze besluit
het hof te ontvluchten (v. 322-341).
De geconstateerde overeenkomsten tussen het abel spel van Lanseloet en Vander
feesten, suggereren dat het abel spel ideeën of opvattingen over de liefde en
aanverwante zaken bevat die waarschijnlijk herkenning zullen hebben opgeroepen
bij het eigentijdse publiek. De vraag die zich hierbij onmiddellijk opdringt is: met
welke bedoeling heeft de dichter deze hoofse elementen in zijn spel opgenomen?
Alvorens nader op deze vraag in te gaan wil ik eerst kijken naar de liefdesopvatting
van het andere liefdespaar in dit abel spel, namelijk die van Sanderijn en de ridder.
Een van de opvallende kenmerken in Sanderijns ideeën over de liefde is het verband
dat ze legt tussen liefde, eer (maagdelijkheid) en
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huwelijk. Hoewel ze toegeeft van Lanseloet te houden, acht ze een huwelijk met hem
uitgesloten, omdat ze niet zijn gelijke is in sociaal en financieel opzicht (v. 72-79).
Zij streeft naar ‘gherechte minne sonder dorpernie’ (v. 106-107), d.w.z. zij wil haar
maagdelijkheid bewaren voor de man die met haar zal trouwen en zij zal er nooit in
toe stemmen om de bijslaap te zijn van hogergeplaatsten (v. 80-83; 94-107).
Zelfs de hoofse wijze waarop Lanseloet haar smeekt om met hem het minnespel
te spelen - volgens de clerc in Vander feesten één van de vier manieren waarop men
liefde kan verkrijgen (v. 249-256) - kunnen haar niet tot andere gedachten brengen
(v. 114-123).
Och Sanderijn, en seldi mi
Laten dan in dit verdriet?
En sal uus mijn ontfermen niet,
Dat ic troest van u mochte ontfaen,
Ende ghi met mi wout spelen gaen
Hier neder in dit groene dal,
Daer die voghelkine maken gescal
Ende die bloemen staen int groen,
Scone maghet, sonder mesdoen
Ende al sonder dorperheit?

Sanderijn blijft nuchter. Vele vrouwen zijn al bedrogen door mannen, die ze te veel
vertrouwden. Ze kent op de hele wereld geen enkele man die niet zijn wil met haar
zou doen als ze met hem het bos in ging (v. 124-135).
Nadat Sanderijn in de val van de moeder is gelopen, beklaagt ze zich over de
schande die haar is aangedaan door Lanseloet en zijn moeder. Ze bidt tot de H.
Drievuldigheid en de H. Maagd om haar voor toekomstige schande te behoeden.
Nooit meer wil zij de vrouw van een man zijn in beschamende omstandigheden;
nooit meer wil zij door een man op dorperse wijze worden behandeld (v. 348-357).
Als de ridder haar ontdekt in het woud, smeekt ze hem dan ook onmiddellijk om
haar geen ‘dorperheit’ aan te doen, maar haar te behandelen zoals een goede ridder
betaamt (v. 402-407). Zijn vriendelijke houding en hoofse woorden maken indruk
op haar en ze stemt in met het verzoek van de ridder om zijn vrouw te worden (v.
472-481).
Het verband tussen liefde en huwelijk dat zo expliciet door Sanderijn wordt gelegd
is (nog steeds) een van de grondslagen van de r.-k. geloofsleer. Het huwelijk is door
God ingesteld, puur en alleen ten behoeve van de voortplanting; de geslachtsdaad
die niet gericht is op
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het verwekken van kinderen, maar op seksueel genot is zondig. De veertiende-eeuwse
schepenklerk uit Antwerpen, Jan van Boendale, populariseert dit theologisch standpunt
als volgt in zijn leerdicht voor leken (v. 8-22):21.
God gaf Adame een wijf
In dat erdsche paradijs,
In dier manieren, in dier wijs,
Datsi twee één vleesch sijn souden,
Ende daeromme den huweleec houden
Datsi kinder souden te gader
Winnen, die den hemelschen vader
Die[nen] souden ewelijc.
Hieromme was thuwelijc
Puerlec ghemaect alleene,
Ende om ander dinc engheene.
Die te huweleeke trect om dat
Hi sine oncuischeit sal te bat
Doen sonder scande na sijn ghevo[e]ch,
Wet datti Gode niene doet gnoech. (Bk III, c. 9, v. 8-22)

De weigering van Sanderijn om met Lanseloet te vrijen, hoewel ze toegeeft oprecht
van hem te houden moet binnen deze huwelijksmoraal worden bezien. Het standpunt
dat Sanderijn inneemt ten aanzien van liefde en huwelijk is wezenlijk anders dan bij
voorbeeld de liefdesopvatting van een Isolde, een Guinevere, een Blancefloer, of
een Burggravin van Vergi. In al deze hoofse liefdesverhalen valt de nadruk op het
verschijnsel van de liefde en het effect ervan op de beide geliefden. De
liefdesconceptie die in deze literatuur beschreven wordt kan tot een huwelijk leiden,
maar het huwelijk is duidelijk geen voorwaarde om te beminnen.22. De
huwelijksmoraal van Sanderijn getuigt van een nieuwe ontwikkeling die door
onderzoekers in verband is gebracht met de eisen van de stedelijke samenleving.23.
Deze huwelijksopvatting wordt gepropageerd in diverse Middelnederlandse
leerdichten en vindt haar neerslag met name in de literatuur van de late
middeleeuwen.24.
Lanseloets reactie op Sanderijns uiteenzetting over liefde en huwelijk (v. 72-83;
94-107) getuigt van een zekere tweeslachtigheid: aan de ene kant bewondert en
respecteert hij haar opvattingen, aan de andere kant betreurt hij het ten zeerste dat
ze zich niet laat verleiden door schone beloftes en prachtige geschenken (v. 160-177).
Het gedrag van de ridder daarentegen valt op door de doortastendheid waarmee hij
Sanderijn benadert. Als hij haar in het bos ontdekt, is hij vastbe-
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sloten om haar als een prachtig stuk wild binnen te halen (v. 380-401). Zij is hem
liever dan een everzwijn van goud! (v. 398-399). Hij gaat serieus in op het verzoek
van Sanderijn om haar geen ‘dorperheit’ aan te doen en behandelt haar op
voorkomende wijze. Zijn verzoek aan Sanderijn om met hem het minnespel te spelen,
in tegenstelling tot dat van Lanseloet, gaat vergezeld van een impliciet
huwelijksaanzoek (v. 436-445):
God heeft ons te gader bracht,
Dat wetic seker wel te voren.
Ghi sijt te minen behoef gheboren,
Want ghi ghenoecht mi alte wale:
U scone lijf, u hovesche tale,
Dat ghenoecht mi al gader wel.
Wi selen te gader maken spel!
Nu comt met mi in mijn casteel,
Ghi en saeght noit soe scone juweel,
Dat sal wesen u ende mijn.

Lanseloet komt niet verder dan de vage belofte dat een huwelijk in de toekomst
misschien nog wel mogelijk zal blijken, maar vooralsnog probeert hij haar met een
‘yuweel’ in zijn kasteel te lokken (v. 88-93):
Want messelike dinge sijn ghesciet:
Ghi mocht noch werden wel mijn vrouwe.
Sijt mijns ghenadich ende blijft getrouwe,
Ende comt met mi in dit casteel,
Ic sal u gheven een yuweel;
Ic wane, ghi noit des ghelike en saeght.

Het is duidelijk dat een vergelijking tussen de twee aanbidders van Sanderijn uitvalt
in het voordeel van de ridder. Tijdens de ontmoeting in het woud, belooft de ridder
Sanderijn tot vijf keer toe dat hij haar tot vrouw zal nemen (v. 445, 457, 471, 483,
517). Wanneer Sanderijn later voor de keus wordt gesteld om bij haar man te blijven
of terug te gaan naar Lanseloet twijfelt ze geen moment (v. 745-757):
Want ic ben eerlijc ende wale ghehout
Ende hebbe enen edelen man ghetrout,
Dien ic minne boven alle die leven.
Hem en willic niet begheven.
Al ware Lanseloet alsoe rike,
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Dat hi ware Hectors van Troyen gelike,
Ende dat hi hadde van Gode te lone,
Dat hi droeghe die selve crone,
Die die coninc Alexander droech,
Soe en ware hi nochtan niet mijn ghevoech,
Ic en hebbe liever minen man,
Dien mi alder doeghden an.
Dien salic ewelijc sijn ghetrouwe.

Nooit of te nimmer zal zij het betreuren dat ze met de ridder is getrouwd en niet met
Lanseloet. Ze prijst haar echtgenoot als een voortreffelijke en deugdzame ridder, die
wijd en zijd beroemd is om zijn wijsheid en dapperheid (v. 772-777):
Hi es een ridder wide vermeert,
Ende een vaelyant ridder van hogen moede,
Wael gheboren ende rijc van goede,
Ende gheradich ende vroet;
Oec es hi te wapene goet
Ende van groten doene bekint.

Hoewel de ridder verheugd reageert op Sanderijns adellijke afkomst (v. 464-471),
is zijn liefde voor haar voornamelijk gebaseerd op haar schoonheid en haar hoofse
taal (v. 440, 452-454) Ook het feit dat hij pas naar haar afkomst vroeg, nádat zijn
besluit om haar tot vrouw te nemen al gevallen was (v. 450-457), kan als een
aanwijzing worden beschouwd dat de ridder ‘hedelhede van herten ende van goeder
zede’ hoger achtte dan ‘hedelhede van gheslachten’.25. Deze houding van de ridder
staat in schril contrast tot het passieve gedrag van Lanseloet die over deze zaken
heeft ‘horen lesen’ (v. 214-221).
Het positieve beeld dat Sanderijn van de ridder heeft wordt nog bevestigd door
zijn reactie op de allegorie van de valk en de boom. Voordat Sanderijn met hem mee
gaat naar zijn kasteel, vertelt ze haar toekomstige echtgenoot over haar ‘verleden’.
De beeldspraak die zij gebruikt om haar situatie te beschrijven is typisch hoofs.26. De
wijze waarop de ridder reageert op de allegorie van de boom en de valk is voor
Sanderijn eens te meer het bewijs dat de ridder hoofs is en zijn leven met haar wil
delen.27. Ze weet nu dat de ridder het verlies van haar maagdelijkheid niet als een
belemmering ziet voor een gelukkige toekomst met haar: wat is één bloesem op een
boom die zo weelderig bloeit en de belofte van prachtige vruchten inhoudt? (v.
506-517).
Hoe anders is de uitwerking van dezelfde allegorie op Lanseloet!
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Niet alleen identificeert Lanseloet zich (terecht) met de edele valk die er met één
bloesem van de mooie boom vandoor gaat, hij beseft nu ook dat hij Sanderijn nooit
meer terug zal zien (v. 894-900). Met de illusie dat Sanderijn uit liefde jegens hem
is gestorven (v. 851-855; 913-914), sterft Lanseloet ten slotte aan een gebroken hart.
Het feit dat Lanseloet verkeerd is ingelicht over de werkelijke stand van zaken
heeft consequenties voor de interpretatie van dit abel spel. In de slotmonoloog, treurt
Lanseloet over de dood van Sanderijn. Hij weet niet dat zijn geliefde niet gestorven
is aan een gebroken hart (v. 851-855; 913-914), en dat ze een gelukkig leven leidt
met de ridder. Lanseloet beklaagt zijn droevig lot, maar bovenal vervloekt hij zijn
moeder die hem ‘den valschen raet’ gaf. Immers, haar boosaardig plan heeft aan
Sanderijn het leven gekost en zal ook een eind aan zijn leven maken (v. 906-915).
Omdat Lanseloet op dit moment slechts gedeeltelijk op de hoogte is van de feiten,
is de les die hij trekt uit de gebeurtenissen ook onvolledig. Het publiek daarentegen
dat wél volledig inzicht heeft in de verwikkelingen zal hoogstwaarschijnlijk tot een
andere conclusie komen dan Lanseloet.
In het abel spel van Lanseloet van Denemerken worden twee liefdesrelaties ten
tonele gebracht. Het publiek ziet dat de liefde tussen Sanderijn en Lanseloet tot
mislukken is gedoemd, niet alleen vanwege het standsverschil, maar meer nog door
het verschil in denkbeelden. De liefdesopvatting van Lanseloet vertoont opvallende
overeenkomsten met een aantal aspecten van de traditionele hoofse liefdesconceptie:
Lanseloet bemint Sanderijn met ‘gherechte minne’, maar geeft in een moment van
zwakheid toe aan de wellust. De moeder die erop uit is zijn relatie met Sanderijn te
verbreken zet hem aan tot onhoofs gedrag. Hierdoor verliest Lanseloet voor altijd
de ‘troost’ van zijn geliefde en sterft hij ten slotte aan een gebroken hart.
De liefdesopvatting van Sanderijn die hier tegenover staat laat zien dat zij de
denkbeelden van Lanseloet niet deelt. Vóór alles streeft zij naar eerbare liefde binnen
het huwelijk, alle verzuchtingen en mooie beloftes van Lanseloet ten spijt. Dat
Sanderijn een nieuw leven begint en met de ridder trouwt in plaats van weg te kwijnen
aan een gebroken liefde geeft nogmaals aan hoe anders Sanderijn over de liefde
denkt. Kortom, Lanseloet en Sanderijn zijn in liefdeszaken geenszins ‘gelijkgestemde
zielen’ zoals bij voorbeeld Floris en Blancefloer, of Gloriant en Florentijn.
De liefde tussen Sanderijn en de ridder wordt in een heel ander licht gepresenteerd.
Hoewel de ridder, net als Lanseloet, over een eigen hofhouding blijkt te beschikken
(v. 655-679), is hij in sociaal opzicht waarschijnlijk de mindere van Lanseloet (v.
420-421). Bovendien is
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het opmerkelijk dat aan dit hof de vertrouweling van Sanderijn, tevens het hoofd van
alle dienaren van de ridder (v. 688-693), een angstaanjagende boswachter is, die er
niet alleen onconventioneel uitziet (v. 630-639), maar die zich ook onconventioneel
gedraagt (v. 694-697). De verhouding tussen man en vrouw wordt zowel door de
ridder als zijn boswachter gezien als die tussen jager en prooi (v. 380-388; 396-401;
432-435; 468-469; 580-611; 661-663). De beeldspraak van de bloesem die door de
valk wordt geplukt impliceert eveneens een actieve rol voor de man en een passieve
voor de vrouw. Sanderijn wordt door iedereen aan het hof op handen gedragen en
geprezen als een voorbeeldige echtgenote: trouw, gehoorzaam en volgzaam (v.
674-675). Zij zelf geeft aan Reinout te kennen dat haar echtgenoot haar meer lief is
dan Lanseloet, al ware hij in rijkdom en macht de gelijke van Hector of Alexander
de Grote (v. 744-757). Uit het spel valt duidelijk op te maken dat Sanderijn in de
ridder een waardige levenspartner heeft gevonden en dat zij een gelukkig leven
leiden.28.
Het publiek dat met deze twee liefdesrelaties wordt geconfronteerd moet wel tot
de conclusie komen dat de liefde tussen Sanderijn en de ridder constructiever en
bevredigender is dan de liefde die Lanseloet voor Sanderijn voelt. De normen en
waarden die aan het hof van Lanseloet gelden worden tegenover die aan het hof van
de ridder gesteld: de traditionele hoofse liefdesopvatting van Lanseloet botst met de
nieuwe huwelijksmoraal van Sanderijn. Het hoofdpersonage Lanseloet slaagt er
(ondanks zijn hoge afkomst en aanzienlijke positie) niet in om de mooie Sanderijn
te veroveren en sterft; de minder aanzienlijke ridder voldoet wèl aan de eisen die
Sanderijn aan de liefde stelt en zij leven samen nog lang en gelukkig. Met de dood
van Lanseloet wordt de ondergang van de oude hofmoraal gesuggereerd; de toekomst
ligt in de nieuwe huwelijksmoraal die Sanderijn aan de ridder verbindt. Dat deze
nieuwe huwelijksmoraal het stedelijke publiek ten zeerste moet hebben aangesproken
blijkt o.a. uit de latere bewerkingen van dit abel spel die extra nadruk leggen op het
ideaal van de trouwe, gehoorzame en onderdanige echtgenote.29.
Maar nu terug naar de vraag die ten grondslag ligt aan de titel van dit artikel: voor
wie is de thematiek die in dit abel spel wordt geproblematiseerd bedoeld? Met andere
woorden, is het mogelijk om op grond van de geconstateerde thematiek een uitspraak
te doen over de functie en het publiek van dit abel spel? Op grond van de voorgaande
analyse kan gesteld worden dat het publiek in ieder geval bekend moet zijn geweest
met een aantal hoofse conventies inzake de liefde, en dat het Lanseloet moet hebben
herkend als de belichaming van deze hofmoraal. Het ongelukkige einde van dit
personage moet een waarschu-
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wing zijn voor het publiek om niet zo te zijn of zo te handelen als Lanseloet van
Denemerken. Het is in dit verband relevant om op te merken dat de titelheld van dit
abel spel een naamgenoot is van Lancelot du Lac, de hoofse minnaar bij uitstek.
Deze overeenkomst die niet toevallig kan zijn, is ongetwijfeld bedoeld om het publiek
te wijzen op de grote tegenstelling tussen deze twee minnaars: door Lanseloet te
vergelijken met Lancelot, krijgt het onhoofse gedrag van Lanseloet nog een extra
dimensie en kan zijn afkeurenswaardige levensstijl des te duidelijker aan de kaak
worden gesteld. Had Lanseloet maar meer van de minnaar van Guinevere geërfd dan
alleen de naam!30.
De les die Reinout aan het eind van dit abel spel aan het publiek verkondigt (v.
929-949) heeft enkel en alleen betrekking op het personage Lanseloet en de hoofse
thematiek die met deze figuur wordt geassocieerd. Aan de andere aspecten, zoals de
liefde tussen Sanderijn en de ridder, wordt geen woord gewijd. Hoe valt dit nu te
verklaren? Indien we er vanuit gaan dat deze epiloog inderdaad een latere toevoeging
is van een bewerker-regisseur, dan ligt het voor de hand om de les van de epiloog in
verband te brengen met de bedoeling van de bewerker. Wat leert de epiloog precies?
Lanseloet die Sanderijn boven alles beminde, heeft deze liefde verspeeld door te
luisteren naar de valse raad die zijn moeder hem heeft gegeven. Wie zijn geliefde
wil behouden moet trouw zijn aan de geliefde en te allen tijde hoofse taal gebruiken.
Wie zich aan deze regels houdt zal verzekerd zijn van de genegenheid en wederliefde
van vrouwen.
Het is duidelijk dat de epiloog een enigszins vertekend beeld van Lanseloet schetst.
Uit de les valt bij voorbeeld niet af te leiden dat Lanseloet ten prooi is gevallen aan
de valse raad van zijn moeder, omdat hij de zelfbeheersing die een ware hoofse
minnaar siert, niet heeft kunnen opbrengen. Dat Sanderijn een ander liefdesideaal
voor ogen staat dan Lanseloet en zich niet zou hebben laten verleiden door hoofse
taal wordt evenmin onder de aandacht gebracht. Door Lanseloet te portretteren als
het slachtoffer van een boosaardige moeder wordt ten onrechte de indruk gewekt dat
Lanseloet een tragische figuur is die de sympathie van het publiek verdient.
De afwijkende les van de epiloog leidt tot de veronderstelling dat de maker ervan
de boodschap van het eigenlijke spel waarschijnlijk heeft willen bijstellen. Gezien
de nadruk op het hoofdpersonage Lanseloet en de hoofse normen die met hem worden
geassocieerd, is het denkbaar dat de bewerker de les van dit abel spel enigszins heeft
willen aanpassen met het oog op een publiek, dat zich meer met Lanseloet zou
identificeren dan met de ridder en/of Sanderijn. Dat de eigenlijke les van het abel
spel meer facetten inhoudt dan door de epiloog wordt
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gesuggereerd is evident. Meer nog dan het onhoofse gedrag van Lanseloet, verdient
de relatie tussen Sanderijn en de ridder nadere aandacht. Het is veelzeggend dat de
hoofdstuktitel van alle latere bewerkingen van dit abel spel de naam van beide
personages bevat, bij voorbeeld ‘Hier beghint een seer ghenoechlike ende amoroeze
historie vanden eedelen Lantsloet ende die scone Sandrijn’ en dat in sommige drukken
Sanderijn zelfs vóór Lanseloet wordt genoemd: ‘Die historie van Sandriin ende
Lantslot seer ghenuchelijcken ende seer amoureus om te lesen’.31.
De balans opmakend kom ik tot de volgende conclusie: het abel spel van Lanseloet
van Denemerken in het handschrift-Van Hulthem is een gelaagde tekst. De afwijkende
les tussen epiloog en het abel spel bevestigt de hypothese van H. van Dijk dat de
prologen en epilogen latere toevoegingen zijn van een bewerker-regisseur. Omdat
de les van de epiloog alleen de ‘hoofse’ dimensie van de onderliggende boodschap
lijkt te belichten, wordt de indruk gewekt dat de bewerker-regisseur zich mogelijk
heeft laten leiden door de belangstelling van zijn geïntendeerde publiek voor
traditionele hoofse conventies. Of zijn publiek hierdoor als adellijk moet worden
bestempeld blijft een open vraag.
De boodschap van het abel spel (zonder proloog en epiloog) daarentegen is duidelijk
gericht op het propageren van een nieuwe moraal waarin bijzondere nadruk wordt
gelegd op eerbare liefde binnen het huwelijk (Sanderijn en de ridder) en een
doortastende, pragmatische levenshouding (de ridder). Met andere woorden, het
publiek van dit abel spel moest enerzijds tot het inzicht komen dat de gedoemde
liefdesrelatie tussen Sanderijn en Lanseloet de ondergang van de oude hofmoraal
symboliseert, en anderzijds moest het ontvankelijk worden gemaakt voor de nieuwe
opvattingen over liefde en ridderschap die door Sanderijn en de ridder worden
belichaamd. Bezien in dit licht is het abel spel van Lanseloet en Sanderijn een goed
voorbeeld van de ‘annexatie en adaptatie-techniek’, die door Pleij als een
hoofdbestanddeel van de opkomende stadsmentaliteit wordt gekarakteriseerd: de
dichter gebruikt de traditionele conventies van de hoofse literatuur als referentiekader
om nieuwe opvattingen te propageren die de ruggegraat vormen van de opkomende
burgermoraal.32. Terwijl de Goudse druk van het abel spel van Lanseloet van
Denemerken zonder meer bewerkt is voor een stedelijk publiek, vertegenwoordigt
de Hulthemversie van dit abel spel mijns inziens een vroeger stadium in de
ontwikkelingsgang van hoofse tekst naar stadsliteratuur. De confrontatie tussen
hoofse normen en burgermoraal in dit abel spel suggereert dat het stuk geplaatst moet
worden binnen een context waarin de
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interactie tussen hoofse en burgerlijke idealen nog volop actueel is. Dat een stad als
Brussel het achterdoek voor deze dynamische uitwisseling van culturen kan hebben
gevormd, vormt een aantrekkelijke en aannemelijke hypothese.
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Corrupte baljuws en overspelige echtgenotes
Over het beoogde publiek van drie boerden
Fred Lodder
Veel woorden hebben onze literatuur-historici nooit vuil gemaakt aan het publiek
van de boerden. Vanwege hun platheid moesten deze teksten wel in eerste instantie
bestemd geweest zijn voor de ‘weinig idealiserende poorters en dorpers’ of voor ‘de
vrolijke gezellen op de bierbank’. Een motivering of een nadere toelichting gaven
zij in slechts enkele gevallen. Jonckbloet beschouwde de boerden, samen met de
sproken, als het resultaat van een poëtische reactie tegen de overheersende didactiek.
De welvaart maakte het de burgers mogelijk de fantasie en de kunstzin te bevredigen;
wanneer zij vermaak zochten, luisterden zij naar deze verhalen, die aan de eigen
kring ontleend werden. Ook volgens Verwijs voorzagen de boerden in de behoefte
bij de burgerij aan vermaak dat niet te veel tijd in beslag mocht nemen. Knuttel ten
slotte kon het zich niet voorstellen dat deze weinig verfijnde teksten voorgedragen
werden aan een hof, dat - althans uiterlijk - zo bepaald werd door verheven hoofse
idealen.1.
Toch beperkte niet iedereen de publiekskring tot uitsluitend de burgerij. Zo stelde
Te Winkel dat deze ruwe teksten voor de ambachtskringen bestemd waren maar dat
ze soms ook in de omgeving der vorsten met een glimlach aangehoord werden;
desondanks richtte de aandacht van de edelen en rijke poorters zich zijns inziens
voornamelijk op het meer beschaafde, ernstige verhaal: de sproke. Prinsen behandelde
de boerden in het hoofdstuk ‘De burgerlijke kunst’, maar volgens hem werden ze
niet alleen in de kringen van ‘het lagere volk’ genoten want de ‘zin voor het plat
komische schijnt nu eenmaal tot den ondergrond van ons volkskarakter te behooren’.
De Bruin ten slotte ging ervan uit dat zowel de lagere volksklassen als de edelen en
de aristocratische burgers van de sproken en de boerden genoten: de opvoering van
een ‘gedramatiseerde sproke’ werd immers ook gevolgd door die van een
plat-realistische klucht.2.
De Franse equivalenten van onze boerden, de fabliaux, werden eveneens vanwege
hun scabreuze karakter lange tijd beschouwd als teksten van en voor in eerste instantie
de burgerij. Nykrog plaatste in 1957 de fabliaux echter nadrukkelijk in hoofse kringen.
Zijn opvattingen zijn nadien door andere onderzoekers wel genuanceerd maar de
adel is een belangrijke doelgroep gebleven. Eén van Nykrogs critici, Rychner,
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kwam na vergelijking van de versies en redacties onderling van een aantal fabliaux
tot de conclusie dat ze wel geschreven waren voor hoofse kringen maar dat zij - soms
tegelijkertijd - ook daarbuiten verspreiding gevonden hadden, waarbij in het geval
van Boivin de Provins de erotische details uit een bewerking voor een niet-hoofs
publiek weggelaten werden. In Duitsland heeft dit laatste verschijnsel zich eveneens
voorgedaan: Hans Folz zwakte de obscene komiek in de voor de burgerij bestemde
bewerking van de ‘Schwankmäre’ Die halbe Birne sterk af.3.
De toeschrijving van de boerden aan de burgerij als eerste en belangrijkste
publieksgroep, in de veronderstelling dat zij het monopolie op een realistische
voorstelling van het erotische had, is daardoor niet meer zo vanzelfsprekend als altijd
werd aangenomen.4. De publieksvraag dient opnieuw gesteld te worden en het
antwoord op deze vraag zal (anders) beargumenteerd moeten worden.
Op basis waarvan kunnen we het geïntendeerde publiek van de boerden achterhalen?
Opdrachtgevers - als die er al geweest zijn - kennen we niet en afgezien van de
handschriften zelf beschikken we evenmin over receptiegegevens. Ook de
publieksaansprekingen helpen ons niet verder: de toehoorders worden enkel met
‘ghi’ aangesproken. Alleen Van III ghesellen die den bake stalen begint met ‘Ghi
goede liede, hoort na mie’, wat een aanspreking voor een stedelijk publiek lijkt te
zijn.5. Aansprekingen vormen evenwel niet de overtuigendste aanwijzingen voor het
geïntendeerde publiek van een tekst; een voordrager zal zich in dit opzicht zonder
enige moeite aan zijn toehoorders aangepast hebben, zonder dat dit verdere gevolgen
voor het verhaal zelf hoefde te hebben. Meer houvast bieden de argumenten die
ontleend zijn aan de eigenlijke vertelling, die alleen aan een ander publiek aangepast
kan worden door bewerking, wat in een nieuwe versie resulteert. Voor het achterhalen
van het beoogde publiek zijn er wat de boerden betreft onder meer de volgende drie
invalshoeken:
1. De stoftraditie: boerdedichters hebben hun stof grotendeels geput uit
internationaal vertelgoed: dergelijke komische vertellingen circuleerden door
geheel Europa. Ondanks de verschillen in uitwerking vertonen de hoofdmotieven
in de verhalen doorgaans een grote mate van constantheid. Die verschillen in
uitwerking kunnen al interessant zijn. Nog interessanter wordt het wanneer een
dichter duidelijk van de traditie afwijkt en het verhaal een ander verloop geeft.
Kennelijk heeft hij er bewust voor gekozen het anders te doen en de vraag rijst
dan welke reden hij daarvoor had.
2. Een genreconventie: boerdedichters blijken de gevoelens van hun publiek voor
de verhaalpersonages zorgvuldig te sturen. Het publiek
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moet blijkbaar de listige held sympathiek vinden en de bedrogene antipathiek.
Van bij voorbeeld de bedrogen echtgenoot vertellen zij dat hij dom is of jaloers,
hij is een ezel of een stuk chagrijn.
3. De groepsmoraal: boerdedichters kunnen op enigerlei wijze bepaalde opvattingen
in hun verhaal verwerken of die bij hun publiek aanwezig veronderstellen
waardoor het de gebeurtenissen op de juiste waarde weet te schatten. Vooral
kan dit tot uiting komen bij de twee eerder genoemde elementen: een dichter
kan bij voorbeeld in geval van een stedelijk publiek gevoelens sturen of het
verhaal een bepaald verloop geven door zich te baseren op een burgerlijk
normenpatroon.
Van een drietal boerden wil ik langs deze wegen proberen te achterhalen voor
welk publiek ze primair bestemd geweest zijn.6.

In de veertiende-eeuwse boerde Vanden cnape van Dordrecht vraagt de baljuw een
jongeman die met geld strooit naar de bron van zijn inkomsten. Hij blijkt 's nachts
vrouwen tegen betaling te beslapen. De baljuw vertelt in familiekring over de
jongeman, waarna zijn vrouw hem voor twintig ponden laat halen. Hij brengt de
nacht bij haar door terwijl de baljuw dienst doet. Wanneer hij zijn taak volbracht
heeft, blijkt de vrouw geen geld te hebben. Hij geeft geen krediet en wacht tot de
man thuiskomt. Wanneer de baljuw vraagt wat hij in zijn bed doet, vertelt de jongeman
hem dat hij zijn werk gedaan heeft en dat hij nu recht heeft op zijn geld. Beschaamd
betaalt de baljuw hem en hij verzoekt hem dringend hier niet met anderen over te
spreken.7.
Het motief dat in Vanden cnape van Dordrecht gebruikt is, was in Europa algemeen
verbreid, maar er zijn slechts twee vertellingen bekend die enigszins op de boerde
lijken: het fabliau Le foteor en de ‘Schwankmäre’ Bürgermeister und Königssohn
van Heinrich Kaufringer, die zijn verhaal vermoedelijk niet lang na 1392 geschreven
heeft.8. In beide vertellingen gaat het in tegenstelling tot de boerde niet om een
beroeps-prostitué maar om een gelegenheidsbeslaper terwijl de tijdig thuiskomende
echtgenoot voorkomt dat hij de klus kan klaren waarvoor hij gehuurd is. In het fabliau
is hij een verarmd ridder, die als klaploper van de geneugten des levens weet te
genieten maar zelf nu eens het gelag wil betalen en zich, om aan geld te komen, aan
de mooiste vrouw in de stad aanbiedt voor twintig sou. In de ‘Schwankmäre’ is hij
de zoon van de Franse koning, die incognito te Erfurt studeert en die na allerlei
verwikkelingen op soortgelijke wijze als in de boerde door de vrouw van de
burgemeester gehuurd wordt; deze weet overigens het probleem op een verstandige
manier op te lossen, zodat zijn handel - hij is tevens koopman - er uiteindelijk wel
bij vaart doordat de koningszoon hem als blijk van erkentelijkheid een aantal
privileges schenkt.9.
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De baljuw als slachtoffer is hoogstwaarschijnlijk een bewuste keuze van de
boerdedichter geweest, want dit personage is blijkens de parallellen niet met de
traditie gegeven.10. Hij hanteert niet de veel gebruikte techniek van de negatieve
kwalificaties om de gevoelens van het publiek voor de gedupeerde te sturen, maar
dat was niet nodig ook: baljuws hadden in de maatschappelijke realiteit een bijzonder
slechte reputatie. En wat algemeen bij het publiek leeft, hoeft niet uitgelegd te worden.
Baljuws waren ambtenaren die de graaf vertegenwoordigden in een stad of een district
en hun taak was hoofdzakelijk van gerechtelijke aard. Zij waren onder meer
verantwoordelijk voor de openbare orde in hun ambtsgebied. De Vlaamse baljuws
moesten misdrijven opsporen en de bestraffing ervan vorderen bij de
schepenrechtbanken; zij waren zelf geen rechter maar waren wel belast met de
uitvoering van het vonnis. De Hollandse baljuws konden zelf als rechter de vierschaar
voorzitten. Hun bevoegdheden boden tal van mogelijkheden tot misbruik en corruptie.
Staaltjes daarvan zijn onder andere gebleken bij onderzoeken die gehouden zijn naar
aanleiding van de vele klachten over hun praktijken: zij werden door de bevolking
beschuldigd van willekeurige aanhouding gevolgd door opsluiting voor onbepaalde
tijd, geweldpleging, diefstal, afpersing, het uitsluitend gehoor geven aan klachten
wanneer de gedupeerde een som geld betaalde, onwettige beslagnemingen en
pijnigingen, misbruik van het compositierecht (zij dwongen tot schikking, zelfs
wanneer vaststond dat de verdachte in een proces vrijuit zou gaan), intimidatie van
getuigen enzovoort. Veel steden trachtten dan ook hun burgers bescherming te bieden
tegen de willekeur van de baljuws door in de keuren bepalingen op te nemen waarin
hun arrestatierecht ingeperkt werd of waarin een limiet gesteld werd aan het aantal
dienaren dat een baljuw mocht hebben.11.
De bij het publiek latent aanwezige gevoelens worden geactiveerd doordat de
ambtsdrager in de boerde laakbaar gedrag vertoont: hij handelt in strijd met zijn taak
en in strijd met het stedelijk belang. Steden hielden blijkens de keuren (vrouwelijke)
prostitutie zoveel mogelijk buiten de poort of wezen een nauwkeurig afgebakende
gedoogzone aan. De baljuw had de knaap vanwege prostitutie of anders, omdat het
hier om een man gaat, als ‘onnutte’, dat wil zeggen als schadelijk en gevaarlijk voor
de openbare orde of de goede zeden, aan moeten houden of uit de stad moeten
verwijderen.12. De baljuw gedoogde de jongeman toen hij zag dat een oud en kreupel
vrouwtje van diens diensten gebruik maakte. Wellicht ging hij ervan uit dat de knaap
een sociale functie vervulde voor vrouwtjes die anders niet meer aan hun gerief
konden komen, want hij prees zijn werk. Hij stond er niet
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bij stil, of wenste er niet bij stil te staan, dat de knaap tevens een bedreiging vormde
voor gehuwde mannen, omdat hun vrouwen eveneens een beroep op hem konden
doen - dat moest hij eerst aan den lijve ondervinden. Bovendien is de baljuw
vermoedelijk corrupt. In de passage waarin hij de jongeman ter verantwoording roept,
ontbreekt een versregel. Mogelijk stelt de ‘cnape van Dordrecht’ in die regel de
baljuw een deel van het loon voor de bijslaap in het vooruitzicht, opdat hij zijn
praktijken voort kan zetten. Wanneer de jongeman de baljuw ervan overtuigd heeft
dat hij geen dief is, zegt hij:
Her baeliu, XX pont
Salic winnen eer comt morghen
Moghdi wesen wel van mien.

Hoe luidde de in het handschrift ontbrekende versregel? Er wordt in de regels 66-67
over geld gesproken en in regel 69 wordt van de baljuw een welgezinde houding
gevraagd. Het lijkt erop dat hem in de weggevallen regel smeergeld beloofd wordt.13.
Vanwege de bewuste keuze voor een baljuw en vanwege het bespelen van een bij
het publiek bestaande aversie tegen de baljuw, die nog eens versterkt wordt door
hem te laten handelen in strijd met stedelijke belangen, moet deze boerde primair op
een stedelijk publiek gericht zijn. De tekst kan onder meer een ventielfunctie gehad
hebben doordat ze fungeerde als uitlaatklep voor frustraties omtrent de baljuw; een
stedelijk publiek kon zich verkneukelen om diens schande.
Vanden cnape van Dordrecht is een tekst in het Hulthemse handschrift, dat met
Brabant verbonden wordt.14. De vertegenwoordigers van de vorst heetten echter
‘baljuw’ in Holland, Zeeland en Vlaanderen. In Brabant werden vergelijkbare
ambtenaren ‘amman’, ‘schout’ of ‘meier’ genoemd; enkel in het Waalse Brabant, in
het baljuwschap van Nivelle, heetten ze ‘baljuw’.15. Ervan uitgaande dat een dichter
die aanduidingen gebruikt die hem en/of zijn geïntendeerde publiek vertrouwd zijn
- als hij ervan afwijkt, moet hij daarmee een bedoeling gehad hebben - acht ik
Brabantse herkomst van de tekst minder waarschijnlijk: het lijkt aannemelijker dat
de tekst komt uit een gebied waar de benaming ‘baljuw’ gebruikelijk was. En dan
wordt opeens de lokalisering interessant: Dordrecht was verreweg de belangrijkste
stad in het baljuwschap Zuid-Holland en de combinatie Dordrecht-baljuw komt in
de geschiedenis vaak voor: in de veertiende en vooral het begin van de vijftiende
eeuw had Dordrecht tal van problemen met de baljuw. In het populaire
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verhaal van de baljuw die een boer zijn beste koe ontnam (onder andere in de
Divisiekroniek) zijn de boosaardige baljuw en diens neef, de schout, ook al uit
Zuid-Holland en Dordrecht afkomstig.16. Ik ben dan ook geneigd te veronderstellen
dat onze boerde van Hollandse oorsprong is. De dichter, die het motief aan de traditie
ontleende en tot deze boerde bewerkte, heeft mogelijk de kans benut om aan zijn
tekst een extra dimensie te geven door in te spelen op een lokale actualiteit en gebruik
te maken van gevoelens die bij zijn beoogde publiek leefden en van verhoudingen
waarvan het op de hoogte was of kon zijn, terwijl zijn tekst toch een ruime
gebruikswaarde bleef houden, omdat het ongenoegen over de door hem gekozen
functionaris algemeen was.
De veertiende-eeuwse boerde Tgoede wijf maect den goeden man ende de goede
man maect tgoede wijf verhaalt van een vrouw die een Oosterling (een
Hanze-koopman) voorbij ziet komen en enthousiast vertelt ze haar man over diens
kledij en sieraden. De echtgenoot wendt voor op reis te gaan en bezoekt 's avonds
als Oosterling vermomd zijn vrouw. Wanneer zij na de maaltijd gaan slapen, vernedert
hij haar door winden te laten en haar kleding met zijn uitwerpselen te bevuilen.
Wanneer de echtgenoot de Oosterling de volgende dag als gast mee naar huis neemt,
behandelt de verontwaardigde vrouw hem dermate onheus dat hij zich voorneemt
nooit meer een stap in dit huis te zetten.17.
Het motief van de echtgenoot die als minnaar verkleed z'n eigen vrouw bezoekt,
maakt deel uit van een stofcomplex dat gewoonlijk als ‘le cocu battu et content’
aangeduid wordt.18. Binnen dit stofcomplex laten zich twee varianten onderscheiden.
(1) In de eerste variant haalt de echtgenote haar eega over zich als vrouw te
verkleden om de verleider, die met haar afgesproken heeft, in de tuin op te wachten.
Terwijl de man in de tuin zit te wachten, is zij samen met haar geliefde, die daarna
de echtgenoot afrost om ‘haar’ vanwege haar ontrouw te berispen. In de
Middelnederlandse literatuur vinden we deze variant in Ic prijs een wijf en in het
verhaal van de Spaanse schildknaap in Der minnen loep van Dirc Potter.19.
(2) In de tweede variant wendt de echtgenoot voor dat hij op reis moet. Hij vermomt
zich als de minnaar en bezoekt zo zijn vrouw. Zij herkent hem echter en sluit hem
op. Nadat zij het liefdesspel met haar geliefde gespeeld heeft, laat zij het personeel
haar echtgenoot afranselen, zogenaamd om de opdringerige minnaar een lesje te
leren. De man is sindsdien overtuigd van haar trouw.20.
In alle bekende versies is de echtgenoot het slachtoffer, hij wordt herkend en
afgeranseld. Alleen in onze boerde is niet de man maar de vrouw de bedrogene: de
herkenning blijft achterwege en de vrouw
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blijft in de waan dat zij de nacht met de Oosterling doorgebracht heeft. De vrouw is
hier niet meer degene die superieur de situatie meester is; nu wordt niet met succes
het overspel verborgen gehouden maar juist de intentie daartoe afgestraft. De dichter
wijkt daarmee wel zeer nadrukkelijk af van de traditie en de vraag is waarom hij dat
doet.
Een gevolg van deze wijziging is dat de echtgenoot in deze boerde niet als de
bedrogen sul wordt voorgesteld. Deze burger - de man is een koopman - wordt nu
in een positief daglicht gesteld: hij is de echtgenoot die de situatie meteen door heeft
en doortastend en adequaat weet te handelen, de neiging tot overspeligheid bij zijn
vrouw smoort hij in de kiem. Hij heeft de touwtjes thuis goed in handen - een
voorstelling van zaken die juist bij het mannelijk deel van een burgerlijk publiek in
goede aarde moest vallen, met name bij de collegakooplieden, die voor hun zaken
geregeld lange tijd van huis waren en hun vrouw alleen achter moesten laten, zodat
zij zich bij de aangesneden problematiek direct betrokken gevoeld moeten hebben.
De potentiële minnaar is een Oosterling, zoals de Hanze-koopman genoemd werd.
De dichter karakteriseert hem in de eerste strofe als hoogmoedig, arrogant. Dit
negatieve trekje kan dienen om een eventuele verstoring van het komisch effect van
de vertelling te voorkomen wanneer het publiek ‘medelijden’ krijgt doordat de
oplossing ten koste van een onschuldige buitenstaander gaat: de vrouw besmeurt
hem met eten, beschimpt hem en schopt hem tot bloedens toe. Maar wellicht heeft
de dichter vooral ingespeeld op reeds bij zijn beoogde publiek aanwezige gevoelens
voor de Oosterlingen. De koopman is een veel voorkomend personage in komische
vertellingen, maar dat juist voor deze specifieke koopman gekozen is, veronderstelt
toch een dichter die vertelde voor een publiek dat met Duitse kooplieden vertrouwd
was. Nu was Brugge voor de Hanzeaten zonder meer het belangrijkste
handelscentrum; daarop was door de stapeldwang alle handel geconcentreerd en er
was een kantoor gevestigd. Het is daarom verleidelijk de boerde met deze stad in
verband te brengen (hoewel de vertelling door de komische intrige elders eveneens
goed bruikbaar was). Daar de Hanze-kooplieden ook in andere steden voor hun
handel kwamen, zal evenwel de mogelijkheid open gehouden moeten worden dat de
tekst elders ontstaan is. Overigens maken historische gegevens de kandidatuur van
Brugge er niet twijfelachtiger op, daar ze de karakterisering van de Oosterling en de
presentatie van zijn lotgevallen als een komisch hoogtepunt begrijpelijk maken:
tussen Brugge en de Hanze waren er geregeld wrijvingen en conflicten, die een aantal
malen leidden tot een verplaatsing van de stapel of een handelsboycot door de Hanze,
in de tweede helft van de veertiende eeuw zelfs twee-
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maal (1358-1360 en 1388-1392), waarbij het kantoor tijdelijk naar Dordrecht
verplaatst werd.21.
De echtgenoot in deze boerde is de held en hij wordt viermaal positief getypeerd
als ‘dese goede man’. Deze aanduiding komt overeen met die in de titel, tevens de
sententie waarmee de tekst opent. Vervolgens wordt de kerkelijke huwelijksopvatting
weergegeven, die gebaseerd is op een aantal bijbelteksten: wanneer de beide
echtgenoten elkaar genegen zijn, vormen ze twee zielen en één lichaam. Ook de
wederkerigheid in de relatie die in deze opening tot uitdrukking gebracht wordt, is
van kerkelijke oorsprong: trouw en deugdzaamheid worden niet meer uitsluitend van
de vrouw maar ook van de man verwacht.22.
Een boerdedichter kan zijn tekst beginnen met het weergeven van de ideale situatie
om daarmee de norm te geven waarmee zijn publiek het gebeuren moet beoordelen,
maar hij kan ook vooraf de opvatting geven die hij vervolgens met zijn verhaal wil
ironiseren. In deze boerde lijkt het laatste het geval te zijn vanwege de spanning
tussen de opening en de vertelling zelf. Het hooggestemde begin roept bij het publiek
verwachtingen op die vervolgens op komische wijze doorkruist worden. De
verhouding tussen de man en de vrouw, die hardhandig tot de orde geroepen moet
worden, blijkt allesbehalve een illustratie van deze ideale voorstelling van
huwelijkszaken. De kritiek betreft alleen de vrouw; de handelwijze van de man wordt
geprezen, maar niet vanuit het perspectief van de beginverzen. Op de vertelling sluit
wel zonder haperen het commentaar in de slotverzen aan, wanneer de dichter, die
zich tijdens de verwikkelingen zelf van moraliserende kanttekeningen onthouden
heeft, opmerkt dat de vrouw dankzij haar man haar eer behouden heeft. Enkel de
vrouwen - van wederkerigheid is al lang geen sprake meer - krijgen het verhaalde
ter lering voorgehouden, zij moeten zich ‘gorden in de band van de eer’. Het draait
uiteindelijk om de wereldlijke eer; het ideaal uit de beginverzen wordt niet herhaald.23.
De man die de neiging tot overspel bij zijn vrouw kan onderdrukken, heeft de duivel
bedwongen.24.
De boerde blijkt het kerkelijke huwelijksideaal op komische wijze te relativeren
en daar een pragmatischer en nuchterder visie tegenover te stellen: een burgerlijke
huwelijksmoraal, die wel moest afwijken van de kerkelijke omdat er niet (enkel)
religieuze normen meespeelden maar vooral (ook) sociale en materiële belangen. De
kerkelijke voorschriften en de praktijk van het burgerlijk huwelijk liepen vaak sterk
uiteen. Zo schreef de Kerk voor dat een huwelijk alleen geldig was wanneer beide
echtelieden uit vrije wil erin toestemden, de Kerk verlangde met andere woorden
wederzijdse genegenheid. In de praktijk was voor gegoede burgers de partnerkeuze
helemaal niet vrij maar
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lag de beslissing bij de familie, die allereerst het bezit veilig wenste te stellen. En
clandestiene huwelijken werden ondanks kerkelijke verboden in groten getale
gesloten.25. Overigens is Tgoede wijf maect den goeden man ende de goede man maect
tgoede wijf niet de enige boerde waarin afstand genomen wordt van kerkelijke
opvattingen over het huwelijk. Dits vanden vesscher van Parijs bekritiseert de
kerkelijke theorie over geslachtsgemeenschap in het huwelijk en stelt er het seksueel
genot als de dagelijkse praktijk en als allesbehalve laakbaar tegenover.26.
Een gunstige afloop voor de echtgenoot vinden we eveneens in Van enen man die
lach gheborghen in ene scrine, een boerde uit de tweede helft van de veertiende eeuw
en evenals de beide vorige teksten in het handschrift-Van Hulthem overgeleverd.
Een man weet dat zijn vrouw overspel pleegt en zoekt haar te betrappen. Wanneer
haar minnaar bij haar is, komt hij woedend thuis. De vrouw verbergt haar geliefde
in een kist maar de man gaat erop zitten en laat zijn vrouw de echtgenote van haar
minnaar halen, die hij vervolgens op de kist verkracht. Zij zweert dat het hem zijn
leven zal kosten maar hij biedt haar een sieraad uit de kist aan: haar eigen man. De
heer des huizes, nu hij wraak genomen heeft en quitte staat, stelt voor de zaak als
afgedaan te beschouwen.27.
Het verstoppen van de minnaar wanneer de echtgenoot het samenzijn komt
verstoren, was een populair motief in middeleeuwse komische vertellingen. In de
regel hebben de verwikkelingen een voor de geliefden positieve afloop: de minnaar
kan ongemerkt verdwijnen dankzij een list van de vrouw, die zo nodig de achterdocht
van de echtgenoot wegredeneert.28. In onze boerde zegeviert echter de man en niet
de vrouw. Hier is de sympathie niet voor de minnaar maar voor de echtgenoot.
De twee belangrijkste parallellen zijn de achtste vertelling van de achtste dag in
de Decamerone en Die Wiedervergeltung van Hans Folz.29. Bij Boccaccio heeft de
vertelling een betrekkelijk mild karakter: Zeppa, die door zijn vriend Spinelloccio
bedrogen is, legt diens vrouw vooraf de situatie uit, waarna zij erin toestemt dat hij
met haar doet wat haar man met Zeppa's vrouw gedaan heeft. De twee vrienden
besluiten na afloop de vrouwen in het vervolg gezamenlijk te hebben. In zijn Amorosa
Visione had Boccaccio al eerder te kennen gegeven dat de beste reactie van een
bedrogen echtgenoot bestaat uit een zwijgend dulden of een voorzichtige wraak,
waarbij het gebeuren niet openbaar mag worden.30. Onze boerde is vergeleken met
de novelle minder mild van toon: de vrouw wordt zonder nadere uitleg verkracht,
terwijl haar overweldiging bovendien als een komisch hoogtepunt
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gepresenteerd wordt. Van partnerruil is geen sprake: de echtgenoot heeft zich
gewroken en de door hem opgelegde schikking is gebaseerd op de behoefte zijn eer
voor de buitenwereld te bewaren. De echtgenoot benadrukt dat het gebeurde geheim
moet blijven, want het zou schandelijk zijn wanneer het anderen ter ore kwam.
De man in de ‘Schwankmäre’ van Hans Folz, die voor een burgerlijk publiek
schreef,31. overtreft de echtgenoot in onze boerde op zijn beurt in verbetenheid, want
hij dreigt zonder omwegen de minnaar te doden: de vrouw moet komen als zij haar
man levend terug wil zien. Wanneer zij verschenen is, stelt de bedrogen echtgenoot
haar voor de keus: of zij laat zich op de kist gebruiken of haar man verliest zijn leven.
Ook de minnaar in de kist mag kiezen: of zijn vrouw redt zijn leven of hij wordt
gedood. De tekst eindigt met de wens van de dichter dat iedere man die behalve zijn
echtgenote nog een vrouw bemint hetzelfde overkomen mag.
De vrouw is het enige personage in de boerde dat vooraf getypeerd wordt; de
gehele tweede strofe wordt benut om haar te karakteriseren. De dichter stuurt de
gevoelens van het publiek voor haar met negatieve kwalificaties. Zij ‘mesdede’ in
overspel, ze is wellustig en ze zorgt slecht voor het huishouden: ze stelt anderen
liever haar geslachtsdelen ter beschikking dan haar potten of pannen en boenen doet
ze zelden.32. De negatieve sturing door haar af te tekenen als slechte huisvrouw heeft
alleen zin bij een publiek dat de norm hanteert dat de vrouw huisvrouw is en dat zij
die taak naar behoren moet verrichten: een stedelijk publiek. Het vrouwelijk deel
van het publiek krijgt nadrukkelijk voorgehouden dat het het voorbeeld van de vrouw
over wie de boerde gaat niet na moet volgen.
Aan het slot van de eerste strofe wordt middels een sententie de ideale situatie
gegeven en daarmee de norm waaraan het publiek het gebeuren moet toetsen: een
goede vrouw, die haar man trouw blijft, dient geëerd te worden. De vrouw in deze
boerde is de antipode van de goede vrouw op wie de lof gezongen wordt. Ditmaal
moet het publiek de sententie serieus nemen: het verhaal staat nu niet op gespannen
voet met de opening. Het vervolg is in overeenstemming met de gewekte
verwachtingen.
Van enen man die lach gheborghen in ene scrine bevestigt de burgerlijke
huwelijksmoraal middels een komisch verhaal. In deze boerde wordt niet alleen de
seksuele losbandigheid van de vrouw maar ook die van haar gehuwde minnaar
veroordeeld en afgestraft. Het publiek krijgt de kwalijke gevolgen van overspel
getoond en wordt op onderhoudende wijze bevestigd in zijn afkeer van of
gewaarschuwd voor deze vorm van zedeloos gedrag.
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Een aantal boerden blijkt inderdaad primair voor een stedelijk publiek bestemd te
zijn, zij het op andere gronden dan tot dusver aangenomen werd. Niet uit het feit dat
zij schunnig (zouden) zijn blijkt dat deze boerden voor de burgerij geschreven werden,
maar wel uit het gebruik dat de boerdedichters maakten van stedelijke anti- en
sympathieën en uit hun benadering van morele kwesties vanuit een burgerlijke optiek.
De twee laatstbesproken boerden, Tgoede wijf maect den goeden man ende de goede
man maect tgoede wijf en Van enen man die lach gheborghen in ene scrine, bevestigen
de burgerlijke huwelijksmoraal op komische wijze. De driehoeksthematiek is
toegespitst op de burgermoraal: de echtgenoot is niet meer het komisch slachtoffer
van de hem superieure vrouw, maar hij figureert nu in de heldenrol. De burgerij
sympathiseerde immers niet met de minnaar en zag in buitenechtelijke relaties een
bedreiging van de orde in de stedelijke samenleving. De burgerij blijkt bovendien
gereserveerd te staan tegenover het kerkelijke huwelijksconcept en in plaats daarvan
een eigen ideologie naar voren te brengen die veel praktischer was en waarin de eer
en de taakverdeling in het gezin wezenlijke aspecten zijn.
Dat voor enkele teksten aannemelijk gemaakt kan worden dat ze primair voor een
stedelijk publiek verteld zijn, betekent overigens niet dat de burgerij nu per definitie
als het geïntendeerde publiek van al de boerden beschouwd kan worden. De andere
teksten zullen alle afzonderlijk daarop onderzocht moeten worden.33.
De boerden werden gewoonlijk vanwege de erotiek aan de burgerij toegeschreven.
In Frankrijk en Duitsland werden bewerkingen van fabliaux en ‘Schwankmären’
voor een burgerlijk publiek gekuist. Een aantal, tamelijk pikante, Middelnederlandse
boerden blijkt inderdaad voor een stedelijk publiek bestemd. Rest de vraag of onze
burgers vrijmoediger of zinnelijker waren dan de Franse en de Duitse. Een antwoord
daarop hoop ik eens in een ander verband te geven.
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31. Langensiepen 1980, 90; vgl. Londner 1973, 299.
32. Vgl. Pleij 1988, 260-261.
33. Zo lijkt in het geval van Van de twee ridders (Kruyskamp 1957, 84-95) een adellijk publiek
aannemelijker; ik hoop dit t.z.t. nader toe te lichten.
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Cultuur en politiek in Brussel in de vijftiende eeuw
Wat beoogde het Brusselse stadsbestuur bij de annexatie van de
plaatselijke Ommegang?1.
Robert Stein
Brussel beleefde in de vijftiende eeuw een ongekende bloei van de kunsten, door
Franstalige historici wel aangeduid als splendeur du quinzième siècle. Niet alleen
werd een schitterend stadhuis gebouwd, floreerden tapijtindustrie en edelsmeedkunst,
ook grootheden als schilder Rogier vander Weyden, bouwmeester Jan van Ruisbroeck
en vele anderen vonden een deel van hun werkkring in de Brabantse hoofdstad. De
stad zelf speelde een belangrijke rol bij deze bloei van de kunsten: het Brusselse
stadsbestuur gaf opdracht tot het vervaardigen van belangrijke kunstwerken, de stad
was opdrachtgever van Rogier vander Weyden en van vele anderen.
Maar ook op een minder spectaculair niveau bemoeide de Brusselse magistraat
zich met de cultuur. Belangrijke informatie over het mecenaat van de stad Brussel
wordt ons gegeven door een stedelijke verordening van het jaar 1448, waarmee de
stad de processie of Ommegang van een der stedelijke schuttersgilden annexeerde.
In deze studie wil ik, uitgaande van de verordening van 1448 proberen enig inzicht
te krijgen in de aard van de Ommegang en van het schuttersgilde. Centraal staat
echter de culturele politiek die werd gevoerd door de Brusselse magistraat. Op welk
publiek was deze politiek gericht en wat hield ze in?
In 1348 bracht Beatrijs Soetkens, een oude spinster uit Antwerpen, daartoe
aangespoord door de Heilige Maagd en geruggesteund door verschillende wonderen,
een Mariabeeldje van haar woonplaats naar Brussel. Als we de legende mogen
geloven, was het hertog Jan III van Brabant zelf die, vergezeld door zijn zoon Hendrik
en door de Brusselse magistraat, ambachten en het Grote Gilde van de voetboog, het
beeldje overbracht van de aankomstplaats naar de kapel van het schuttersgilde,
gelegen aan de Zavel.2. Het beeldje zou daar blijven tot zijn vernietiging in 1580. In
de jaren die volgden op de tocht van Beatrijs Soetkens groeide de kapel uit van een
bescheiden bedeplaats voor het Brusselse schuttersgilde tot een der belangrijkste
kerken van Brussel, tegenwoordig gerekend tot de mooiste laat-gotische kerken van
België: de kerk van Onze Lieve Vrouw op de Zavel.3. Vanuit wat in de volksmond
de Zavelkerk ging heten, ontwikkelde zich onder onduidelijke omstandig-
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heden een processie rond het Mariabeeldje, jaarlijks op de zondag voor pinksteren
trok men van de Zavel naar de Grote Markt. De periode kort na 1348 is duister maar
naast de geestelijkheid van de Zavelkerk lijkt alleen het Grote Gilde mee te hebben
gedaan aan de processie. Dit gilde was tot ver in de vijftiende eeuw de stuwende
kracht achter de processie.
Het Brusselse Grote Gilde van de voetboog is te plaatsen in de traditie van de
laat-middeleeuwse schutterijen: door de politieke en militair-technische
ontwikkelingen in de (Zuidelijke) Nederlanden werd het voor de steden noodzakelijk
een militaire macht te creëren. Vanaf de eerste ontwikkelingen in Vlaanderen in de
laatste decennia van de dertiende eeuw verspreidden de schutterijen zich door geheel
West-Europa.4. Behalve de bescherming van de stedelijke gemeenschap hadden de
schuttersgilden een religieuze en culturele functie, voornamelijk bestaande uit het
optreden bij processies en het representeren van de stad bij landjuwelen.5.
Het Grote Gilde vormde een soort tweeëenheid, al in 1366 is sprake van het een
samengaan van een groep schutters en een aantal geassocieerde leden, zoals dat ook
bij andere schuttersgilden wel lijkt voor te komen.6. Een stedelijke bepaling van 1412
en een gildereglement van omstreeks dezelfde tijd maken het mogelijk een zekere
indruk van het Brusselse Grote Gilde te krijgen.7. In 1412 stelde het stadsbestuur het
aantal schutters vast op zestig, het aantal geassocieerde leden fluctueerde vermoedelijk
omdat alle oud-schutters en verder ‘elc goet geselle, hovesch ende goedertieren’ lid
konden zijn.8. Slechts enkele eisen werden aan nieuwe leden gesteld, zij moesten
Brussels poorter zijn, voldoen aan het kledingreglement van het gilde en een
toegangspremie betalen. Waar de schutters concrete taken hadden bij brandbestrijding,
ordehandhaving en stadsverdediging, blijft de rol van de geassocieerde leden
onduidelijk. Vermoedelijk moeten we bij de geassocieerde groep denken aan een
cultureel getinte vereniging, die naast de schutters optrad bij landjuwelen, wellicht
waren het de geassocieerde leden die in 1458 met toneelspel de eerste prijs wonnen
op een landjuweel in Mechelen.9. Daarnaast lijkt deze geassocieerde broederschap
een religieus-sociale functie te hebben gehad, gekoppeld aan de Zavelkerk,
vergelijkbaar met die van de Broederschap van het Heilig Kruis van de Brusselse
Sint Jacobskerk op Coudenberg.10. Met uitzondering van de specifieke taken die de
60 schutters moesten uitvoeren vormde het Grote Gilde min of meer een eenheid,
of, zoals de bepaling van 1412 stelt, de leden dienden ‘van eenen eede ende van enen
cleede’ te zijn: beide geledingen moesten trouw zweren aan hertog en stad en beide
droegen dezelfde kleding. Dit samenvallen van schutters en geassocieerde leden in
het Grote Gilde wordt ook duide-
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lijk in de samenstelling van het bestuur, de posten van de twee dekens en vier
gezworenen werden gelijkelijk verdeeld.11. Ook de beide kerkmeesters van de
Zavelkerk moesten worden gekozen uit schutters en geassocieerde leden van het
Grote Gilde.12. De verkiezing van deze hoogwaardigheidsbekleders vond plaats op
de zondag voor pinksteren, de dag van de Ommegang.
De sterke koppeling van het Grote Gilde aan de Zavelkerk is niet toevallig: in 1304
werd deze kerk gesticht als schutterskapel.13. Ook de oudste geschiedenis van de
Ommegang moet worden verbonden met het schuttersgilde. In de legende van de
tocht van Beatrijs Soetkens met het Mariabeeld was al sprake van de schutters, in de
oudste concrete vermelding van de Ommegang (1366) wordt zij expliciet de processie
van de schutters genoemd.14. Toch zou het een misvatting zijn de Ommegang als een
eenvoudige schuttersprocessie te beschouwen. Waar in het midden van de veertiende
eeuw de Ommegang nog werd gedomineerd door het Grote Gilde, breidde aan het
eind van deze eeuw de participatie zich sterk uit. De andere Brusselse schuttersgilden,
leden van de Brusselse ambachten, de magistraat, geestelijkheid, bedelorden en leden
van het lakengilde gingen meedoen en vormden een bonte stoet van praalwagens en
allegorische personages; geleidelijk aan werden de oudere Brusselse processies rond
St. Michiel en St. Jan van Molenbeek volledig overvleugeld.15. Vermoedelijk al rond
1400 was de Ommegang uitgegroeid tot een stoet waarin de belangrijkste lagen van
de Brusselse bevolking acte de présence gaven. Als J. Toussaert opmerkt ten aanzien
van de Vlaamse processies: ‘La procession Brugeoise du plus haut degré et d'autres
processions particulières ... constituaient une impressionnante manifestation du
vitalité communautaire’, zou dat even goed voor de Brusselse Ommegang kunnen
gelden.16.
De participatie van bijna alle sociale lagen van de stad in het evenement impliceert
een gelijkenis met de Blijde Inkomsten, de grote publieke feesten die werden
georganiseerd door steden ter gelegenheid van de huldiging en het eerste bezoek aan
een stad van een nieuwe vorst. Essentie van de Blijde Inkomsten was enerzijds de
bevestiging van de stedelijke en landelijke privileges door de vorst, anderzijds de
erkenning van deze vorst door de stedelijke gemeenschap.17. Soly zegt over de Blijde
Inkomsten: ‘Vanaf omstreeks 1350 begonnen de stedelingen de poorten, de openbare
gebouwen en de straten te versieren, stoeten te vormen en allerlei spektakels te
organiseren om hun collectieve identiteit tegenover de vorst (en de buitenwereld in
het algemeen) te bevestigen.’18. In de loop van de veertiende en in de vijftiende eeuw
ontwikkelden de Blijde Inkomsten zich tot grote, door de stad geor-
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ganiseerde en gesubsidieerde feesten, die werden gebruikt voor communicatie met
de vorst. Maar de Blijde Inkomsten waren méér: de stedelijke overheid deed pogingen
de plaatselijke bevolking te doordringen van de belangengemeenschap tussen de
verschillende groepen en van de rechtvaardigheid van de bestaande sociale
ongelijkheid.19.
Het is duidelijk dat de Brusselse Ommegang lang niet op alle punten valt te
vergelijken met de Blijde Inkomsten: de frequentie van de Ommegang was veel
hoger, deze vond jaarlijks plaats op de zondag voor pinksteren, terwijl de Blijde
Inkomsten slechts op onregelmatige momenten, enkele malen per eeuw, werden
gehouden. Meer fundamenteel is de principiële aanwezigheid van de vorst bij de
Blijde Inkomsten. Hoe belangrijk de Brusselse magistraat de aanwezigheid van de
vorst bij de Ommegang ook vond, de hertogen bezochten de Ommegang slechts
incidenteel.20. In tegenstelling tot de Blijde Inkomsten was de Ommegang in essentie
derhalve een intern-stedelijke aangelegenheid.
Ondanks deze verschillen zijn er ook duidelijke overeenkomsten. Net als de Blijde
Inkomsten groeide ook de Brusselse Ommegang in de veertiende en vijftiende eeuw
uit tot een gebeurtenis die betrekking had op de hele stad, waarin de belangrijkste
geledingen van de stad participeerden: magistraat, ambachten en geestelijkheid. De
door Soly met betrekking tot de Blijde Inkomsten geconstateerde stedelijke
eenheidsgedachte is daarom ook herkenbaar in deze processie.
Is de oudste geschiedenis van de participatie in de Ommegang nauwelijks te
achterhalen, dan geldt dat in versterkte mate voor het publiek dat haar bezocht. In
algemene zin kunnen we stellen dat Ommegangen een grote populariteit genoten in
de middeleeuwen.21. De enige concrete aanwijzing dienaangaande met betrekking tot
de Brusselse processie wordt gevormd door een stedelijke oorkonde van 25 januari
1428. De tachtigste verjaardag van de tocht van Beatrijs Soetkens werd door de
stadsbestuur aangegrepen om een oudere gift aan het schuttersgilde te verdubbelen
tot 1 pond:
Item want de kerke van Onser Vrouwen opten Zavel jairlix grotelic ende
zeere belast is metter processien die men jairlix in de eere van Onser Liever
Vrouwen voirs. doet in der stad van Bruessel, om de voirs. processie te
cyerenen ende eerelic te doene, daer de stad ene wile tijts jaerlix toe
gegeven heeft een half pont ouder grote, daer de voirs. processie niet met
gesustineert en can gewerden, de voirs. kerke en moeter vele in tachter
gaen ende verlast werden, ende want de assisen van der voirs. stad metter
voirs. processien zeere gebetert
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werden metten verkeerenen vanden volke dat ter selver processien compt
alst openbaer es, ende emmer ombehoerliken wesen soude dat de voirs.
kerke ombehoirliken last hadde, soe es geraempt, geordineert ende gesloten
als voere dat de voirs. kerke van opten Zavel voere tselve half pont grote
datse als voirscr. steet ene wile tijts gehadt heeft, hebben sal jaerlix een
pont grote.22.
Uit deze verordening blijkt dat de organisatie nog steeds in handen was van het Grote
Gilde (in de persoon van de kerkmeesters van de Zavelkerk) dat haar tot dat moment
ook grotendeels financierde. Bovenal blijkt dat de processie al in 1428 kon bogen
op een groot publiek, zodanig zelfs dat de (bier- en wijn-) accijnzen van de stad er
zeer door werden bevorderd. De hoge inkomsten uit de accijnzen doen vermoeden
dat een deel van de bezoekers niet slechts voor de verering van het Mariabeeld kwam.
Voor het Brusselse stadsbestuur betekende deze grote toeloop dat de Ommegang,
net als de Blijde Inkomsten, de mogelijkheid bood een groot en gedifferentieerd
publiek te bereiken.23. Het hoeft ons derhalve niet te verwonderen dat de Brusselse
Ommegang zich kon verheugen in een grote belangstelling van de magistraat.
In 1448, het eerste eeuwfeest van de tocht van Beatrijs Soetkens, vaardigde het
stadsbestuur een verordening uit om de Ommegang te subsidiëren. De verordening
van 1448 is voor ons inzicht in de stedelijke culturele politiek ongelijk veel
belangrijker dan die van 1428, omdat het stadsbestuur ook inhoudelijke maatregelen
nam.24. Verschillende argumenten kunnen aanleiding voor de stad zijn geweest zulke
diepgaande maatregelen ten aanzien van de processie te nemen. De formele reden
voor de Brusselse magistraat om de oorkonde van 1448, zoals opgenomen in de
bijlage, uit te geven was de zorg voor een meer luisterrijke uitvoering van de
Ommegang.25. Behalve esthetische, kunnen religieuze en zelfs, hoewel minder
waarschijnlijk, economische argumenten een rol hebben gespeeld.26. Eén van de
belangrijkste overwegingen is echter ongetwijfeld gelegen in de publicitaire
mogelijkheden die de Ommegang bood.27. Het stadsbestuur nam daartoe een aantal
praktische en financiële maatregelen, opvallend is dat het zich hierbij onthield van
bemoeienis met het geestelijk deel van de processie. In zeven artikelen werden slechts
maatregelen getroffen met betrekking tot financiering, organisatie en inhoud van de
wereldlijke kant van de processie. Het is deze kant van de Ommegang die het meest
boeiend is.
Ten aanzien van de organisatie van de Ommegang kunnen we aan de hand van de
verordening het volgende vaststellen: net als in 1428
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berustte de organisatie bij de twee ‘kercmeesteren’ van de Zavelkerk, beiden lid van
het Grote Gilde. Zij vormden de coördinerende instelling van de processie en de stad
gaf hen geld om dit te bekostigen. Uitvoerenden waren de leden van de broederschap
van het Grote Gilde, de benodigde materialen stonden onder haar beheer, zoals blijkt
uit het feit dat de stad de door haar te verwerven ‘plaetse’ weer uitleende aan het
Grote Gilde.28. Het feit dat elders in de verordening de beide kerkmeesters van de
Zavelkerk worden genoemd wijst erop dat het hier zowel de schutters als de
geassocieerde leden van het Grote Gilde betrof. In de laatste twee artikelen wordt
een duidelijke regeling getroffen voor de financiële steun aan het organiserend
kerkbestuur en de verplichting daarvan rekening af te leggen aan de stedelijke
overheid.
De goede voortgang van de processie was van een prominent belang voor het
stadsbestuur: zowel in het derde als in het vierde artikel van de verordening worden
maatregelen getroffen om oponthoud te voorkomen. Opvallend is dat de stad in het
derde artikel de controle over het ordelijk verloop van de Ommegang overlaat aan
de dekens van de drie schuttersgilden, deze controleurs moesten deel uitmaken van
de geslachten, de Brusselse sociale toplaag.29.
Het publiek van de processie vormde een tweede punt van zorg voor de magistraat.
Uit de verordening van 1428 werd al duidelijk dat de Ommegang zeer veel bezoekers
trok, naar we mogen aannemen vooral uit de lagere sociale klassen.30. In deze nieuwe
oorkonde blijkt dat het stadsbestuur een groot gewicht hechtte aan de aanwezigheid
van ‘prelaten of andere heeren’ (geestelijke hoogwaardigheidsbekleders). Hoewel
de bestaande beloning van een aangeboden maaltijd wordt veranderd in een schenking
van twee kruiken wijn, handhaafde de stad de aanmoediging om te komen. Uit andere
bronnen weten we dat de stad zich niet alleen inspande voor de komst van geestelijke
hoogwaardig-heidsbekleders. De door de Spaanse edelman Calvete de Estrella bij
het bezoek van (de latere koning) Filips II vermelde ‘zeer oude gewoonte’ van het
aanbieden van een maaltijd door de stad aan de hertog ter ere van de processie bestond
ook al in het midden van de vijftiende eeuw. In een toevallig overgeleverde
rekeningspost uit (waarschijnlijk) 1437 wordt gesteld: ‘Item, mijn heere ende mijn
vrouwe van Brabant saghen die processie van Onse-Vrouwe-opten Savele op den
stadthuyse ende aten daer’.31. Uit het zeer fragmentarische Brusselse bronnenmateriaal
komt verder naar voren dat aan het eind van de vijftiende eeuw naast de hertog ook
andere hoge edelen door middel van een maaltijd werden gestimuleerd de Ommegang
te bezoeken.32. Verder is bekend dat in 1456 de processie van de zondag voor
pinksteren naar de maandag werd
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verplaatst om de aanwezigheid van de gevluchte Franse kroonprins Lodewijk (XI)
mogelijk te maken.33. We mogen dan ook concluderen dat de magistraat de komst
van de maatschappelijke en religieuze elite heeft gestimuleerd.
Interessant voor ons beeld van de Brusselse culturele politiek is vooral de zorg van
de magistraat voor de inhoudelijke kant van de Ommegang, die naar voren komt in
het tweede en het vijfde artikel. Enerzijds betreft dat de bemoeienis voor een
opvoering van een serie toneelstukken, waarover later meer, anderzijds regelingen
voor het ‘uuttouwen’ van hertogen door de ambachten. Op het eerste gezicht is dit
artikel van de verordening nogal raadselachtig, een interpretatie wordt mogelijk
gemaakt door de beschrijving door Calvete de Estrella van de Ommegang, hij
beschrijft het verloop van de processie:
Nu volgden een groot getal jonge lieden op kostbare rijkelijk opgetuigde
paarden gezeten, in zijden kleederen van verschillige kleuren met scepters
en hertogelijke kronen; zij verbeeldden alle de hertogen welke elkander
in Brabant opgevolgd waren, van den eersten af tot keizer Karel [V]. Vóór
hen werd gedragen een standaard, vergezeld van drie of vier krijgslieden;
elk van hen was ook gevolgd van evenveel beredene lijfjonkers, dragende
dezelfde kleuren als elke hertog. Hierna kwamen de ambachtsgilden te
getale van twee en vijftig, elk hunner voorafgegaan van hunne kenteekens
hangende aan lange schachten waarop het beeld stond van den
beschermheilige van elk ambacht of elke broederschap.34.
Ongetwijfeld ging het in 1448 om een vergelijkbaar of identiek gebruik, een traditie
die in dat jaar niet werd ingesteld - de stad sloot zich immers aan bij een oudere
gewoonte - maar die wel werd gestimuleerd en gereguleerd. En dat is om verschillende
redenen interessant. Aan de ene kant is er het feit dat de stad streefde naar die brede
participatie, aan de andere kant is dit een uiterst curieus historiografisch fenomeen,
dat zijn belang vooral ontleent aan de geschiedkundige traditie waarbij het aansluit.
Op zich is het merkwaardig dat men in de Ommegang een genealogie van de
Brabantse hertogen liet uitbeelden. In tegenstelling tot de Blijde Inkomsten die werden
gehouden bij de inhuldiging van een nieuwe vorst, lenen processies zich nauwelijks
tot dynastieke bezinning.35. Mij is maar één equivalent bekend, het door Blok
gesignaleerde Leidse gebruik uit de zestiende eeuw om de wijken van de stad graven
en gravinnen te laten uitbeelden.36. Verder wordt noch in het algemene overzicht van
Worp noch in de studies van Toussaert over Vlaanderen
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en die van Van Autenboer met betrekking tot Mechelen en enkele Noord-Brabantse
steden melding gemaakt van een gebruik als het Brusselse.37.
Geplaatst binnen de historiografische traditie van Brussel is de ‘levende genealogie’
echter veel minder een curiosum: in het vijftiende-eeuwse Brabant was sprake van
een heropleving van het historiografische genre, waarbij Brussel een grote rol
speelde.38. In ca. 1415 schreef Hennen van Merchtenen zijn Cornicke van Brabant,
die vermoedelijk is ontstaan in de Brusselse hofkringen. Ongeveer 15 jaar later moet
de Brusselse stadspensionaris meester Petrus de Thimo de eerste versie van zijn
kroniek over de hertogen van Brabant hebben afgerond, tussen 1430 en 1441 werd
de Voortzetting van de Brabantsche Yeesten geschreven. In 1445 schreef, eveneens
in Brussel, hertogelijk secretaris Edmond de Dynter de Chronicon nobilissimorum
ducum Lotharingiae, Brabantiaeque et regum Francorum. Uit deze werken komt
bijna steeds dezelfde optiek naar voren: de herkomst van de hertogelijke dynastieke
lijn wordt zover mogelijk teruggevoerd. Als we Calvete de Estrella mogen geloven
wanneer hij zegt dat de genealogie bij de Ommegang terugloopt tot de oudste hertog,
moeten we als voorbeeld waarschijnlijk denken aan de meest invloedrijke Brabantse
kroniek, de Brabantsche Yeesten, die de geschiedenis begint met Pepijn van Landen
(ca. 600) en via Karel de Grote, de graven van Leuven en via de hertogen van
Lotharingen, Brabant en Limburg doorloopt tot de Bourgondische dynastie. De
aansluiting van de ‘levende genealogie’ bij de normale Brabantse historiografie
vestigt de aandacht op een zeer belangrijk gegeven: net als de overige geschiedwerken
vormt de genealogie een legitimering van de hertogelijke, dat wil in dit geval zeggen
Bourgondische, dynastie.39.
Het is niet slechts van belang om te constateren dàt de genealogie werd gevormd
maar ook door wie dat werd gedaan: de Brusselse ambachten. Deze ambachten
vormden een sociaal zeer heterogene groep. Alle Brusselse beroepsgroepen maakten
deel uit van een ambacht, een groot deel van de stadsbevolking dus, alleen
geestelijkheid, stedelijk proletariaat en patriciaat waren geen lid van ambachten. Het
heterogene karakter blijkt uit het feit dat zowel de zeer rijke goudsmeden en schilders
als de door het verval van de lakenindustrie sterk verarmde massa der textielarbeiders
behoorden tot ambachten.40. Het is deze groep die door het Brusselse stadsbestuur in
1448 werd aangespoord mee te werken aan het uitbeelden van de hertogen. Met
nadruk droeg de magistraat daarbij ook een oplossing aan voor de armere ambachten,
in samenwerking met anderen konden ook zij een hertog uitbeelden. Het is daarmee
duidelijk dat de magistraat bewust
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de gehele Brusselse werkende bevolking van hoog tot laag bij de processie heeft
willen betrekken.
Het is mogelijk een andere veronderstelling te opperen. We mogen ervan uitgaan
dat vanaf ongeveer 1400 alle geïnstitutionaliseerde lagen van de stad (magistraat,
geestelijkheid, schutterij, lakengilde en het merendeel der ambachten) participeerden
in de Ommegang. Uit de verordening van 1448 blijkt echter dat enkele ambachten
om financiële redenen verstek lieten gaan. Door ook deze groepen bij de processie
te betrekken zorgde het stadsbestuur dat de Ommegang als het ware een spiegel
vormde van de (geïnstitutionaliseerde) Brusselse samenleving.
De verordening van 1448 kent nog een artikel waarin de stad zich bemoeide met de
inhoudelijke kant van de processie, of eigenlijk met de afsluiting daarvan. Het vijfde
artikel gaat over de opvoering van een serie van zeven toneelstukken, het is in de
literatuurgeschiedenis vele malen bediscussieerd.41. De stad maakte de opvoering van
toneelstukken mogelijk, die moesten plaatsvinden als afsluiting van de processie.42.
Het fenomeen op zich is veel minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt: bijna
alle middeleeuwse toneelstukken waren gekoppeld aan een processie en de bemoeienis
van een stadsbestuur met deze opvoeringen is eerder regel dan uitzondering. Het
overzicht, dat de Belgische letterkundige Van Puyvelde maakte van geestelijke
toneelstukken uit de veertiende en vijftiende eeuw, is voor een belangrijk deel
gebaseerd op materiaal afkomstig uit stadsrekeningen.43.
Hoewel de verordening van 1448 daarover geen mededelingen bevat, blijkt uit
gegevens uit de jaren tachtig van de vijftiende eeuw dat de Bliscapen werden
uitgevoerd door leden van het Grote Gilde, vermoedelijk zowel de schutters als de
geassocieerde leden.44.
Een gelukkig toeval wil dat twee van de Brusselse toneelstukken, de Eerste Bliscap
en de Sevenste Bliscap, in handschrift zijn bewaard.45. Ook inhoudelijk bevatten deze
een aanwijzing voor stedelijke bemoeienis, in het eerste toneelstuk wordt namelijk
opgemerkt:
Ende altemet jaerlix, soet hoert
Sonder verlet ende sonder discoert,
Soe meinen wier vort, ter stat beveelne,
Verstaet mijn woert, noch .VI. te speelne46.

Dit is niet alleen een bevestiging van het gestelde in de oorkonde, het geeft ook
aanvullende informatie. Waar in de verordening slechts sprake is van de bouw van
een podium, wordt de stad hier als opdrachtgever
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van de uitvoering genoemd. Zoals wordt gesteld in het zesde artikel van de
verordening van 1448 was de verhoging van de subsidie van één pond (vastgelegd
in 1428) naar vijf pond (in 1448) ten dele daarvoor bedoeld. In een eerdere studie
heb ik betoogd dat we ervan moeten uitgaan dat de Bliscapen speciaal voor deze
gelegenheid zijn geschreven, uit de gegevens van de verordening van 1448 en het
bovenstaande citaat van de Bliscapen mogen we dan concluderen dat de stad nauw
betrokken is geweest bij de samenstelling van de toneelstukken.47.
De Bliscapen hebben, naar laat-middeleeuwse traditie, de zeven vreugden in het
leven van Maria als onderwerp, een mooie inhoudelijke aanvulling bij de processie
ter ere van Onze Lieve Vrouw. In de prologen, die in beide ons overgeleverde
Bliscapen in grote lijnen met elkaar overeen komen, is echter duidelijk een meer
wereldse noot te herkennen.48. Maria's zegen wordt afgesmeekt voor de hertog, zijn
vrouw en zijn zoon Karel van Charolais en diens echtgenote en vooral ook voor de
stad Brussel:
Maria, voncke ende rayende licht, [...]
Reyn suver kersouwe,
Wilt onsen prince ende oec sijn vrouwe,
Ende Charloot, onsen jongen heere,
Met sijnder vrouwe, behueden vor rouwe.
Ende alle haer vruende, jonge en ouwe,
Moet God bescermen van allen seere;
Ende oec voort meere sijn lant, sijn steden,
Dorpe, slote, wil God in vreden
Altoes behueden vor mesval;
Ende alle de ghene, om cort gebeden,
Diere geerne tslants profijt in deden.
Vor Bruessel biddic boven al!49.

Opmerkelijk is niet dat hier de stad wordt genoemd, zij is immers mecenas van de
opvoeringen, opmerkelijk is dat - opnieuw - de hertog wordt vermeld.50.
Net als voor de Ommegang, geldt voor de toneelstukken dat zij in principe zullen
zijn gericht op een groot publiek. In de Bliscapen zelf wordt in ieder geval een breed
publiek aangesproken:
Sijt willecome, edele ende gemeyne,
Die hier dus minlijc sijt versaemt
In desen melodyosen Pleyne.
Sijt willecome, edele en gemeyne!51.
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De sociale samenstelling van de aangesproken groep is slechts te definiëren als zeer
breed. Iedereen kon uiteraard komen kijken naar de processie, van uitsluiting van
bepaalde groepen bij de opvoering van de Bliscapen, bij voorbeeld door heffing van
entreegeld, is ons niets bekend, mijns inziens zou dit in strijd zijn met het openbare
karakter van de Ommegang.
Uit de inhoudelijke bemoeienis door het Brusselse stadsbestuur komt als zwaartepunt
een concentratie op de hertogelijke dynastie naar voren, maar deze oorkonde is wat
dat betreft geen unicum in de Brusselse geschiedenis. Het duidelijkst is de aanstelling
tot stadsrederijker in 1474 van Colijn Caillieu door de stad Brussel ‘ter eeren van
deser stad ende in recreatien van den gemeynen volke’.52. Het enige werk dat van na
deze tijd bekend is van Caillieu - en waarvan de stad dus waarschijnlijk opdrachtgever
was - is het presentspel ter ere van de geboorte van Margaretha van Oostenrijk in
1480 in Brussel, een allegorie waarin deze geboorte wordt vergeleken met die van
Christus in Nazareth.53. Gezien het gestelde in de aanstellingsoorkonde van Caillieu,
mogen we veronderstellen dat het publiek hier opnieuw zeer breed is geweest.54.
Tussen 1440 en 1444 liet de stad twee kronieken afschrijven. Eerst werd Jan van
Heelu's Rijmkroniek van de slag bij Woeringen gekopieerd, een werk dat ca. 1290
ontstond en een bewieroking vormt van de Brabantse hertog Jan I en diens
overwinning bij Woeringen op een groot leger onder leiding van de bisschop van
Keulen, vervolgens de al eerder genoemde Brabantsche Yeesten, een kroniek die de
geschiedenis van de hertogen van Brabant behandelt en, net als de ‘levende
genealogie’, de gehele dynastie volgt van de oudste hertog (Pepijn van Landen) tot
aan Filips de Goede.55. Hoewel het geïntendeerde publiek van de handschriften van
de Brabantsche Yeesten en de Rijmkroniek van Jan van Heelu niet geheel duidelijk
is, sluit de inhoud redelijk tot zeer goed aan bij het karakter van de ‘levende
genealogie’ en de Bliscapen.
Een werkelijk treffende overeenkomst met het geconstateerde ten aanzien van de
Ommegang vinden we in het onuitgegeven spel Van Menych Sympel ende van
Outgedachte ende van Cronycke.56. Nu is de status van dit toneelstukje niet geheel
duidelijk, wellicht is het geschreven door een onbekende Brusselse stadsrederijker:
het is aangetroffen in een handschrift (het zgn. handschrift Leemans) dat voor het
overige slechts drie stukken van rederijkers in stadsdienst bevat. In ieder geval kunnen
we stellen dat het werkje is ontstaan rond 1465 en is gericht op een Brussels publiek.57.
Van Menych Sympel is een toneelstuk van ongeveer 600 verzen.
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‘Menych Sympel’, iemand die we kunnen omschrijven als ‘the man in the street’ is
benieuwd naar de afstamming van Karel van Charolais.58. Om dit uit te leggen wordt
de gehele Brabantse-Bourgondische dynastie door ‘Outgedachte’ en diens vriendin
‘Cronycke’ met behulp van een getekende stamboom uit de doeken gedaan, tot
enthousiasme van ‘Menych Sympel’, die bij het zien van de stamboom uitroept:
Helpe maegt Marye
Soe en sagic noyt boom soe reyn gewracht...
Noyt dync en verblyde my meer int scouwen.59.

Uiteindelijk is het doel van het stuk om aan te geven dat Karel de Stoute afstamt van
Karel de Grote, met wie hij zijn naam gemeen heeft en zo wordt aangegeven dat de
Bourgondische hertogen legitieme opvolgers van de Brabantse hertogen zijn.60. Het
is duidelijk dat het publiek zich moest identificeren met ‘Menych Sympel’: aan hem
wordt de hele dynastie uitgelegd. Het beeld dat uit dit stuk ontstaat komt, wat betreft
inhoud en geïntendeerd publiek, overeen met de ‘levende genealogie’ die werd
gevormd door de ambachten tijdens de Ommegang.
Hoewel de Brusselse magistraat misschien geen opdrachtgever was van het spel Van
Menych Sympel, was hij dat wel van de handschriften van Brabantsche Yeesten en
Van Heelu's Rijmkroniek en hoogstwaarschijnlijk ook van het presentspel van Colijn
Caillieu. We kunnen dan ook stellen dat de culturele politiek van de stad werd beheerst
door een preoccupatie met het hertogelijk huis. Daaruit mogen we concluderen dat
de stad Brussel in haar culturele politiek streefde naar een legitimering van de
hertogelijke dynastie. We moeten de vraag stellen of er een zekere ratio in deze
culturele politiek is te herkennen. De lijn lijkt te worden aangegeven door de
praktische politiek van de stad.
Vanaf het midden van de veertiende eeuw had Brussel een comfortabele positie
opgebouwd als residentiestad van het Brabantse hertogen. In 1430 echter, werd
Brabant opgeslokt door het Bourgondische statencomplex, de status van Brussel als
hofstad liep gevaar door de aanspraken en ambities van ‘buitenlandse’ steden als
Rijsel, Gent en Dijon. Het Brusselse stadsbestuur besloot een kostbare politiek te
voeren om de Bourgondische hertogen over te halen hun hof naar het paleis op de
Coudenberg te verplaatsen. Het duidelijkst wordt dit in de twee
verbouwingscampagnes van het paleis in 1430-1432 en 1451-1458, die ten dele op
stadskosten geschiedden.61. De inhoudelijke overeenkomst tussen gekozen thematiek
en chronologie van enerzijds de culturele uitingen en anderzijds de politiek van
inpalming van het
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hertogelijk hof is treffend, beide zijn dan ook zonder meer met elkaar in verband te
brengen. Dit geeft aan dat de Brusselse culturele politiek niet door toeval werd bepaald
maar door een bewust beleid. De legitimering van de hertogelijke dynastie die we
constateerden in Brusselse kunstuitingen vormt immers ook een legitimering van de
stedelijke politiek ten aanzien van de hertogen. Belanghebbenden van deze politiek
waren vooral de patriciërs en de rijkere ambachten en zij waren het ook die de
praktische, en naar we mogen aannemen ook de culturele, politiek bepaalden. Verzet
tegen een op de hertog gerichte politiek kwam onder meer van de arme
lakenambachten.62.
Terecht stelt Soly ten aanzien van Blijde Inkomsten: ‘Het feestpogramma moest
enerzijds de belangengemeenschap tussen de diverse sociale groepen onderlijnen en
anderzijds de wezenlijke ongelijkheid rechtvaardigen volgens de schaal van rijkdom
en macht’.63. Het is dan ook tekenend voor de Brusselse situatie dat het geïntendeerde
publiek van ten minste een deel van de hier bestudeerde culturele uitingen niet
exclusief behoorde tot een stedelijke elite maar tot een veel bredere sociale groep,
wat wijst op een legitimering van de stedelijke politiek tegenover de ‘gehele’ Brusselse
bevolking. Mijns inziens heeft de magistraat via culturele kanalen gezocht naar een
brede steun van de bevolking voor zijn kostbare pogingen het Bourgondische hof
naar de stad te halen. Exemplarisch is wat dat betreft de Brusselse ‘levende
genealogie’: nadrukkelijk werden vooral de armere beroepsgroepen aangespoord
daarin te participeren.
Daarnaast lijkt een doel van de culturele politiek te hebben gelegen in het, ook
door Pleij gesignaleerde, stimuleren van de stedelijke identiteit.64. Het stadsbestuur
speelde een bescheiden, maar duidelijk stimulerende rol in de groei van de Ommegang
van een schuttersprocessie tot een waarlijk stedelijk evenement. Het is in dat kader
van belang te constateren dat de Ommegang een spiegel lijkt te hebben gevormd van
de Brusselse maatschappij. Door het vertonen van de ‘levende genealogie’ in de
Ommegang, maar ook door de vermelding van de hertogen in de Bliscapen, wordt
een eenheid gesuggereerd tussen stad en hertogelijke dynastie. De zorg van het
stadsbestuur voor het publiek geeft aan dat de stedelijke overheid, naast de stedelijke
bevolking, ook de geestelijke en wereldlijke elite van de ernst van haar bedoelingen
wilde doordringen.
Werktuig van het Brusselse stadsbestuur was in dit geval het Grote Gilde van de
voetboog. Het lag duidelijk niet in de bedoeling van de magistraat de processie af te
nemen van het Grote Gilde. De bij de Ommegang behorende materialen bleven onder
het beheer van het gilde staan en dit voerde ook de door het stadsbestuur vanaf 1448
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gesubsidieerde Bliscapen uit. Uitdrukkelijk wenste het stadsbestuur echter een
controlerende functie te houden: het toezicht op de voortgang van de processie
geschiedde door patriciërs en in ruil voor de financiële ondersteuning moesten leden
van het Grote Gilde jaarlijks rekening afleggen.
Het is opmerkelijk dat het stadsbestuur juist de schutterij voor haar doel heeft
gebruikt. Schuttersgilden vormden, naar het zich laat aanzien ook in andere steden,
een belangrijke culturele factor en ook buiten Brussel hebben stedelijke overheden
de schutterijen gesteund in hun culturele uitingen.65. Verder onderzoek naar deze
specifiek stedelijke instellingen is echter noodzakelijk, waarbij een nadruk zou moeten
liggen op de plaats die zij in culturele zin innamen in de stedelijke gemeenschap: in
hoeverre hadden schuttersgilden identiteitsbepalend karakter, bij voorbeeld bij
landjuwelen? Hadden de subsidies van de stedelijke overheden slechts te maken met
de militaire rol van de schutterijen of ook met de culturele rol daarvan als
‘ambassadeur’ van de stad bij landjuwelen? Een vraag die met nadruk moet worden
gesteld is, wat de exacte sociale samenstelling van de schuttersgilden was: hoe was
de verhouding in schutterijen tussen patriciërs en ambachtslieden?66. Ook de positie
van de geassocieerde leden bij schutterijen verdient nader onderzoek, vooral ten
aanzien van samenstelling en (culturele) invloed.

Bijlage
Verordening van het stadsbestuur van Brussel dd. 20 februari 1448 met betrekking
tot de Brusselse Ommegang. Stadsarchief Brussel cartularium VIII (Groot boeck
metten knoopen), f.98v-99r.
Overige kopieën: SAB XVI, f.122v-123v; SAB IX, f.41r-41v.
Eerdere editie: A. Wauters, L'ancien ommeganck de Bruxelles (Bruxelles 1848),
p. 24-26 (naar SAB IX).
Hier na volght de ordinancie die bij den borgermeesteren, scepenen, rentmeesteren
ende den goeden luden gemeynlic van den raide van der stat van Bruessele geordineert
es, overdragen ende gesloten, ter eeren Gods van Hemelrijcke ende sijnre liever
gebenedider moeder, vander processien van opten Zavel.
[1] Ende inden yersten: om de voirs. processie van nu voertane bat ende eerliker
gehouden ende gechiert te werdene dan zij tot hiertoe heeft geweest, soe es overdragen
als voere, dat de stat van Bruessel vercrigen
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sal Philips Vyleyns plaetse, gelegen te Bruessel in de Guldestrate, soe men vuechelixt
sal connen, op scattinge of anderssins. Ende dese plaetse sal de selve stat der voirs.
bruederscap leenen om daer inne geset te werdene dwerck der voirg. processien
toehoerende.
[2] Item es noch overdragen: dat men van der stat wegen bidden sal den ambachten
die ter selver processien hertogen te hebben plegen, dat zij die voirt ter eeren van
Onser Liever Vrouwen houden ende die voirt uuttouwen, gelijc zij tot hiertoe hebben
gedaen. Ende dat men oic sal bidden, als voere, den ambachten die tot hiertoe gheene
hertogen uutgetouwt en hebben, dat zij op hen selven, oft met eenen oft met tween
anderen ambachten met hen, oic eenen hertoge chieren ende uuttouwen willen inder
manieren voirscreven, soe verre zij alleene op hen zelven na hueren state niet
vuechelic des en consten gedoen.
[3] Item ten derden male es overdragen als voere: dat de III overdeekenen van den
drien gulden, of III andere notabele mannen van den geslechten, die de deekenen in
huer stat, ende elc eenen uut sijnre gulden, nemen sal, soe verre de dekenen, of eenich
van hen des niet van staden en waeren ofte gedoen en consten, te perde de voirs
processie selen moeten bestieren, ende tvolc totter processien hoerende, doen
voirtgaen, alsoe zij dat ernstelixt ende vuechelixt sullen connen gedoen. Ende sal elc
van den drien die te perde aldus dese processie selen bestieren, hebben vander stat
wegen des noenens eenen stoop wijns voer hueren arbeyt.
[4] Item voert es overdragen: dat men in der stat huys niet meer maeltijt oft ontbijt
metten prelaten oft anderen heeren houden en sal, op dat de selve processie dair met
niet en worde ontstelt noch verlingt, gelijc zij dair met tot hier toe heeft geweest.
Ende in compensacien van dien, sal men elken prelaet die ter processien comen sal
schincken des noenens II stoope wijns meer dan men tot hier toe gedaen heeft.
[5] Item noch es overdragen als voere: dat men alle jaere een spel spelen sal ten
dage vander processien, te beghinnene ter II[s]ter uren nader noenen, ende opte
nedermerct te Bruessel. Ende dese spelen selen zijn van Onser Liever Vrouwen VII
blijscapen, daer af men alle jaere sal spelen deene, ende altijt een nuwe totter tijt toe
dat die VII jaeren omme comen selen zijn. Ende ten eynde van den VII jaeren sal
men wederomme de spele van den selven VII blijscapen van nuws beghinnen. Ende
dat de stad van Bruessel dair toe sal doen maken een stellinge eens dair men tspel
jaerlix op spelen sal.
[6] Item ten lesten es geordineert ende overdragen: dat men den kerckmeesteren
van Onzer Liever Vrouwen voirs. van der stad goede jaerlix geven sal de somme
van vijf £ grote out alsulc als de stad hueren lijftochteren betalen sal, omme daer
mede den last ende moeyten die
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men van allen saken totter voirs. processien ende spele behouft, ende des daer aen
cleeft, te hulpen dragen ende opdat de selve processie temeliker, eerliker ende
chierliker onderhouden worde, dan zij tot hiertoe heeft geweest, met welken V £
grote out deselve stad van allen lasten der selver processien aeng[a]ende ongehouden
sal bliven. Ende de voirs. kerckmeesteren hebben toegeseeght om den last van der
voirs. processien engheen meerder succoers oft goedoen vander stad namaels te
begherene maer de voirs. processie ten laste vander voirseider kercken opten Zavel,
ende opte V £ ouder grote voirscreven, jaerlix eerlike ende temelike te houdene
sonder argelist.
[7] Item es voirt overdragen: dat de voirs. kerckmeesteren van al des voirscreven
steet jaerlix goede wet[t]ige rekeninge selen moeten doen gelijc zij tot hier toe van
Onser Vrouwen anderen goeden gedaen hebben.
Item zijn alle de voirs. pointen in der manieren boven geruert overdragen ende
gesloten gehouden te werden, alsoe lange als de voirs. kerckmeesteren de processie
jaerlix eerlike, themelike ende chierlike doen houden ende regeren. Oft tot dat bijder
wet ten tyde zijnde ende bijden raide van der stad dair op anders sal werden
geordineert.
Ende zij[n] de voirs. pointen ende ordinancien overdragen ende gesloten in den
gemeynen raet van der stad des disendaigs XX dage in februari anno XIIIIc XLVII.
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als patroon (zie Wauters 1848b, 5-31). Van het Grote Gilde is inderdaad bekend dat de overdeken
afkomstig was uit de Brussele geslachten (Wauters 1848b, 8), van de beide andere gilden is dat
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Leidse processies opvallend: ook in Leiden ging het om een processie ter ere van Onze Lieve
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(1863, 28 en noot 6) in Leuven gesignaleerde beschildering van schilden met de wapens van
de zeventien landsheren heeft mijns inziens te maken met de oorlog die hertog Jan III in 1333
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Worp 1904-1908, 40-52; Toussaert 1963, 244-267. Vgl. voor Brugge Viaene, Janssens de
Bisthoven s.d., p. 51-52; voor Mechelen Van Autenboer 1962, 37-43; voor de Brabantse steden
Bergen op Zoom, Breda, Heist op den Berg, Herentals, 's-Hertogenbosch, Hoogstraten en
Turnhout: Van Autenboer 1963, 129-123.
Cauchie 1900, vooral LXVII-LXXVIII.
Zie bijv. De Ridder 1979, 77-78.
Over de ambachten: Des Marez 1903-1904, passim; Bartier 1979, 24-45; Dickstein-Bernard
1979b, 38.
Een overzicht van deze discussie in Beuken 1978, 12-15; vgl. Stein 1991, passim.
Voor de ommegangsspelen in het algemeen zie: Pleij 1984, 193-195.
Van Puyvelde 1922, passim; vgl Neumann 1975, 152-155.
Duverger (1935, 84-85) noemt twee rekeningposten uit 1486: ‘Item den gesellen van der Grooter
Gulden die tspel van Onser Liever Vrouwen op der stadshuys speelden ...’ en: ‘Item den gesellen
van der Grooter Gulden die tspel van Onser Liever Vrouwen opte Merct speelden...’. Vgl.
Beuken 1978, 10-11.
Uitgeg. in Beuken 1978, 54-222.
Beuken 1978, I vs. 41-44
Stein 1991, 76-77. De enige oudere sporen van (eventueel) een toneelstuk worden gegeven
door Duverger (1935, 83): in 1413 een betaling aan ‘den gesellen die speelden te Brussel voir
minen voirs. heeren, doe men de processie aldaer dede’; vgl. Pley 1988, 170.
Beuken 1978, 15, 16.
Beuken 1978, I vs. 1-18
Pleij 1988, 172; vgl. Beuken 1978, VII vs. 1-32. De vermelding van het hertogdom past in het
Brabants nationalisme dat de stedelijke politiek kenmerkte.
Beuken 1978, I vs. 20-23; vgl. ibid. I, vs. 26.
Oorkonde uitgegeven in: De Keyser 1936, 27. Voor de interpretatie van ‘gemeyn volke’ zie:
Pleij 1988, 41.
Uitgave: De Bock 1962-1963, 241-269.
Vgl. Pleij (1988, 189, 290), die de gezeten burgerij en/of de kring rond de hertogin als publiek
ziet. Zoals Pleij terecht stelt is het ‘Presentspel’ in zijn details bepaald niet eenvoudig, de grote
lijn in het stuk moet mijns inziens begrijpelijk zijn geweest voor een breder publiek. Ik acht het
dan ook mogelijk dat de omschrijving ‘gemeyn volke’ op het publiek van toepassing was.
Over deze handschriften: Stein 1989, 507-512; vgl. Pleij 1988, 39-40, 164, 289, 290.
Zie hierover vooral Cuvelier 1937, 89-99; vgl. Pleij 1988, 189, 289-290, 292-293.
Hs. Leemans wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek Brussel ms. IV 1171. Van Menych
Sympel is op grond van het feit dat het in het handschrift wordt voorafgegaan door een stuk van
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Colijn Caillieu, ook wel aan hem toegedicht. Dit zou betekenen dat het stuk niet aan een
onbekende Brusselse stadsrederijker kan worden toegeschreven: Caillieu werd pas in 1474
benoemd tot stadsrederijker van Brussel. Zie over deze kwestie en over het handschrift Leemans:
Cuvelier 1937, 93-94; vgl. Pleij 1988, 289-290.
Cuvelier 1937, 93; Pleij (1988, 292) omschrijft ‘Menych Sympel’ als ‘het leergierige volk’.
Brussel, Koninklijke Bibliotheek ms. IV 1171, f.20v.
Overigens komt dit thema ook voor in de hoofse literatuur uit deze periode. Vgl. Prevenier,
Blockmans 1985, 312.
Bijv. Saintenoy 1934, 15-20, 34-50; Dickstein-Bemard 1976, 151-154; Smolar-Meynart 1979,
19; Pleij 1988, 308-320.
Dickstein-Bernard 1976, 150.
Soly 1984, 343.
Pleij 1988, 288-294.
Reintges 1963, 254-256.
Reintges (1963, 276) suggereert dat schuttersgilden, door hun bonte mengeling van sociale
klassen, ertoe bijdroegen sociale verschillen te overbruggen. Deze opmerking is zeker een nader
onderzoek waard.
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Het huishouden van de ziel: burgerlijk decor in het
Mérode-altaarstuk
R.L. Falkenburg
Nuttig, profijtelijk, praktisch, vlijtig, actief, leergierig, prestatiegericht, ambitieus,
avontuurlijk, vernieuwend, ondernemend, spaarzaam, zuinig, ‘self-supporting’,
handig, slim, individualistisch, egoïstisch, flexibel, opportunistisch, nuchter, redelijk,
matig, beheerst, ordelijk.1. Met deze opsomming is recentelijk getracht een
karakteristiek te geven van de waardenschaal die het doen en laten, denken en
verlangen van stedelingen in de late middeleeuwen heeft bepaald. Het is een
waardenschaal die betrekking heeft op de zelfhandhaving en ontplooiing van het
individu in het openbare maatschappelijke leven. Maar we hoeven niet eens zó veel
van deze termen te schrappen - en er een paar bij te doen - om een karakteristiek te
scheppen van het waardenpatroon dat bepalend is geweest voor de intieme religieuze
behoeften en activiteiten van datzelfde individu. De persoonlijke geloofsbeleving
van de laat-middeleeuwse stedeling - de burger, de leek, de ‘amateur’, de
‘non-professional’ in religieuze zaken wel te verstaan - wordt gedragen door dezelfde
normen en waarden die in het seculiere openbare leven gelden, zelfs wanneer hij
zich van dat leven afwendt om in de beslotenheid van zijn privé-domein de weg naar
God te vinden. Deze stelling wil ik in het onderstaande toetsen door de schijnwerper
te richten op de schilderkunst van deze tijd, om precies te zijn op een schilderij dat
te boek staat als een van de vroegste in de Nederlanden waaruit een burgerlijke
werkelijkheidsbeleving spreekt.
‘Realisme’ wordt algemeen geacht een van de grondkenmerken van de Nederlandse
vijftiende-eeuwse schilderkunst te zijn. Methodische twisten hebben kunsthistorici
weliswaar geleerd dit begrip met enige omzichtigheid te hanteren, maar hanteren
doen zij het allemaal. Geen interpreet van de kunst der ‘Vlaamse Primitieven’ is
voorbijgaan aan het fenomeen dat hier voor het eerst in de geschiedenis van de
westerse kunst schilders hun medium hebben gebruikt om een natuurgetrouw beeld
te geven van de zichtbare, tastbare werkelijkheid om hen heen. Dat betekent niet dat
het Vlaamse en Brabantse landschap, Brugge, Gent en andere steden, de
leefgewoonten van hun bewoners, of een hoekje van een woonkamer reeds als
zelfstandig onderwerp van een schilderij zijn uitgebeeld, zoals dat later, vanaf het
einde van de zestiende eeuw is gebeurd. In de schilderijen van de Meester van
Flémalle, Jan van Eyck en Rogier van der Weyden en hun vele navolgers in de
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vijftiende en de eerste helft van de zestiende eeuw staat het religieuze thema centraal.
Maria en haar kind, een heilige, of andere figuren uit de christelijke heilsgeschiedenis
domineren de voorstellling. Het profane dient zich alleen aan in bijwerk - een uitkijkje
op een landschap op de achtergrond, een vaas met bloemen op een tafel - en in de
setting van de voorstelling als geheel - bij voorbeeld wanneer Maria zit in een
burgerlijk interieur dat geheel is ingericht naar de gewoonte van de tijd. ‘Realistisch’
en nieuw, zeker in verhouding tot de voorafgaande schilderkunst, is ook de weergave
van ruimte, licht en atmosfeer, maar deze zuiver formele aspecten van schilderkunstige
inkleding laten wij hier rusten. De motief-keuze als zodanig en de inhoudelijke
connotaties van het profane decor heeft onze aandacht.
In het kunsthistorisch onderzoek lopen de meningen uiteen ten aanzien van de
vraag, waarom Nederlandse schilders in de vijftiende eeuw vaak voor een profane
enscenering van hun religieuze onderwerp hebben gekozen. Globaal genomen zijn
er twee verschillende antwoorden op deze vraag gegeven. Sommigen zijn van mening
dat de behoefte om een religieuze vertelling in een eigentijds, vijftiende-eeuws decor
te situeren, voortvloeit uit de opkomst in de Zuidelijke Nederlanden van een nieuwe
klasse opdrachtgevers, de stedelijke burgerij, en haar wereldse aspiraties. ‘Burgerlijk’
en ‘seculier’ zijn woorden die in deze visie het ‘realisme’ van de Zuidnederlandse
schilderkunst nader bepalen.2.
Anderen zijn juist een tegenovergestelde mening toegedaan. Het ‘realisme’ van
deze kunst geeft niet uitdrukking aan het seculiere streven van de burger, maar
beantwoordt aan zijn religieuze noden. De profane inkleding van het religieuze
onderwerp dient er toe de centrale personen in de heilsgeschiedenis dichtbij de
leefwereld van de vijftiende-eeuwer te brengen. De beeldende suggestie dat
toeschouwer en heilige delen in elkaars leefsfeer vergemakkelijkt de emotionele en
zedelijke identificatie van de vrome met zijn voorbeeld. Deze religieuze duiding van
het ‘realisme’ van de voorstelling wordt vaak toegespitst op het individuele profane
detail, waarvan wordt aangenomen dat het drager kan zijn van een specifieke
symbolische boodschap. Hoe futiel en alledaags zo'n detail ogenschijnlijk ook is een waterkaraf, een kaars, een spiegel -, het kan een verhulde toespeling zijn op een
theologisch dogma of heilsmysterie.3. Daarbij neemt men aan dat de schilder of zijn
opdrachtgever bij hun motief-keuze misschien niet zelf geverseerd zijn geweest in
de nuances en spitsvondigheden van de laat-middeleeuwse theologie, maar hun licht
hebben opgestoken bij geleerde adviseurs.
De polemiek die vertegenwoordigers van beide exegese-methoden
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Fig. 1 Anonieme meester, Mérode-altaarstuk, New York, The Metropolitan Museum of Art, The
Cloisters Collection. (© A.C.L., Brussel)
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sinds enkele tientallen jaren met elkaar voeren kan hier als zodanig buiten
beschouwing blijven. Voor de lezer van het onderstaande is het slechts van belang
te weten dat de schrijver dezes zich in het laatstgenoemde kamp bevindt, maar zich,
niet alléén omdat hij voor deze gelegenheid buiten de eigen parochie mag preken,
tot enige ondogmatische beschouwingen geroepen voelt. Deze zijn gewijd aan een
schilderij dat centraal staat in deze methodische discussie en gemaakt is door een
van de grondleggers van de vroeg-Nederlandse schilderschool. Ik zal de stelling
verdedigen dat de materiële verschijningsvorm van het burgerlijke interieur in dit
schilderij in nog sterkere mate dan tot nog toe is verondersteld een onstoffelijke
wereld aanschouwelijk maakt, een wereld waarin de leek evenwel geheel thuis is.
Het Mérode-altaarstuk (fig. 1), toegeschreven aan een anonieme meester en op
stilistische gronden omstreeks 1427 te dateren,4. neemt in de discussie over de
betekenis van het realisme in de vijftiende-eeuwse Nederlandse schilderkunst een
centrale plaats in, omdat het te boek staat als een van de eerste schilderijen waarin
een profaan decor voor een religieuze thematiek breed is uitgemeten. Als zodanig
heeft het, evenals andere werken uit het atelier van de Meester van Flémalle, een
grote invloed gehad op contemporaine en latere schilders van het burgerlijk decor,
niet in de laatste plaats op Jan van Eyck.5.
Voorgesteld is, op het middenpaneel, de Verkondiging van Christus' geboorte aan
Maria. De moeder Gods is gesitueerd in het interieur van een stadswoning: het uitzicht
op een overigens niet nader te identificeren stad op de achtergrond laat daarover geen
twijfel bestaan. Hoe de term ‘burgerlijk’, die in de literatuur zonder uitzondering
voor dit interieur wordt gebezigd, precies moet worden verstaan is minder makkelijk
te bepalen. Het interieur zelf is, gemeten naar de aard der objecten die erin staan,
luxueus maar niet exuberant te noemen. In het midden van de kamer staat een houten
tafel die plaats biedt aan een kan gevuld met lelies, een kandelaar en enige lectuur.
De tafel is, met haar zestien-kantig blad en gesneden voet, een staaltje van gedegen
vakmanschap; de kan is een goed voorbeeld van de hoogste kwaliteit vaatwerk die
in de Nederlanden verkrijgbaar was: Italiaanse majolica. De stenen schouw met
haardscherm - überhaupt het feit dat het om een stenen huis gaat - en de fraai versierde
houten zitbank zijn evenzeer tekenen van materiële welvaart. In hoeveelheid is dit
meubilair weliswaar bescheiden te noemen, maar samen met de half geknielde figuur
van de hemelse boodschapper en de breed uitwaaierende mantel van Maria, die om
te zitten de voetensteun van de zitbank boven de bank zelf heeft verkozen, vult het
de ruimte van het vertrek geheel. Het scherpe verkort waaronder de wanden van het
vertrek zijn weergege-
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ven verleent het oord zelfs een zweem van bedrukkende ‘Dinglichkeit’, die eerder
wordt versterkt dan weggenomen door de hoog ingelaste ronde vensters ter linkerzijde
en het opengeslagen raam daarnaast dat alleen een stukje van de hemel vrijlaat.
De gegoede, maar niet in weelde badende burger lijkt de bewoner te zijn die in
deze ambiance past. De voorwerpen die de inrichting van de kamer uitmaken hebben
burgerlijke interieurs daadwerkelijk gesierd, hoewel ze niet alléén hier voorkwamen.6.
Een ‘strycsitten’ als die waartegen Maria is geleund kan men ook aantreffen in
vijftiende-eeuwse voorstellingen van wat een hoofse ambiance genoemd mag worden.7.
Schouwen die vergelijkbaar zijn met de hier afgebeelde zijn aangetroffen in
vijftiende-eeuwse burgerhuizen in Brugge en andere steden; maar men ziet ze ook
op miniaturen die het contemporaine hofleven van de Bourgondische hertogen
portretteren. Men heeft aangetoond dat het handenwassen voor de maaltijd onder de
stedelijke burgerij in deze tijd gepropageerd is, en dat wasbekkens van de hier
voorgestelde soort in deze kringen ingeburgerd raakten.8. Anderzijds heeft men
gewezen op het voorkomen van vrijwel identieke wasinrichtingen in kerkinterieurs,
die waren opgesteld naast het altaar ten behoeve van het reinigingsritueel van de
priester die de mis wilde opdragen.9. Hoewel dus niet uitsluitend ‘burgerlijk’, is de
Annunciatie-kamer zeker ‘realistisch’ te noemen in de zin dat de welvarende burger
dit vertrek met zijn eigen woonomgeving heeft kunnen identificeren.
Dat heeft hij dan ook gedaan. In het venster op de achtergrond zijn als een
glas-in-lood-schildering de familiewapens aangebracht van de opdrachtgevers die
zelf op het linker zijluik zijn geportretteerd. Daarmee hebben zij te kennen gegeven
dat het hun huis is waar de Annunciatie plaatsvindt. En burgers kunnen de koesteraars
van deze vrome gedachte zonder meer genoemd worden. Wie waren zij?10.
Men komt hen op het spoor aan de hand van de familiewapens. Het heraldisch
rechter wapen is dat van de man en is met zekerheid te identificeren als dat van de
Mechelse familie Ingelbrechts of Imbrechts, het ander is dat van zijn vrouw. Mogelijk
gaat het om het wapen van de familie Calcum, maar zeker is dit niet.11. Verschillende
inventarissen op akten die onroerendgoed-transacties in de vijftiende eeuw in
Mechelen documenteren maken melding van een hele reeks personen uit de
Ingelbrechts-familie die bij deze transacties betrokken waren.12. Daaruit valt niet af
te leiden om wie het in het Mérode-altaarstuk precies gaat, wel echter dat de
opdrachtgever behoorde tot een familie die deel uitmaakte van de gegoede burgerij,
maar niet van het patriciaat, althans nog niet in de eerste helft van de vijftiende eeuw.
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Deze globale sociale identificatie rijmt met wat men hierover uit de kostuums der
geportretteerden kan opmaken. De sobere wollen mantel van de man komt qua snit
precies overeen met de kleding van een ‘Fernhändler’ op een tekening in een Duits
handschrift uit 1440; ook de beurs en de dolk waarmee hij is omgord heeft hij met
de vreemde gemeen.13. De vrouw van de ‘koopman’ op het schilderij toont iets meer
van haar welstand: haar mantel is zo opengeslagen dat juist nog de fraaie bonte
voering zichtbaar wordt.
Dat het gaat om burgers in goede doen wordt bevestigd door de familie-wapens
in het glas-in-lood-venster zelf. Deze wapens fungeren als een tweeledig
bezitskenmerk dat de materiële welstand van het echtpaar documenteert. Ten eerste
maken zij kenbaar dat dit paar zich het schilderij zelf kon veroorloven, wat een niet
geringe uitgave met zich mee moet hebben gebracht. Maar bovendien maken de
wapens Ingelbrechts tot heer van een huis dat, houdt men het voor een ogenblik als
een werkelijk bestaand pand dat is gelegen aan een laat-middeleeuws stadsplein, ‘op
stand’ genoemd zou kunnen worden. Hoe men de voorstelling verder ook wil
interpreteren, duidelijk is dat het echtpaar Ingelbrechts behalve zijn vrome intenties
ook zijn sociale status en materiële leefomstandigheden niet onder stoelen of banken
steekt.14.
Toch moeten wij niet menen dat hier de feitelijke woning van de opdrachtgever
geportretteerd is, daarvoor vertoont het burgerlijk decor in zichzelf te veel
ongerijmdheden. Enerzijds suggereren de doorkijkjes op de achtergrond van beide
zijluiken dat het om één doorlopend stadsgezicht gaat en dus ook om de belendende
vertrekken van één doorlopend interieur op de voorgrond. Maar anderzijds moet
gezegd dat het vrome echtpaar op het linker zijluik zich bevindt in een tuin die met
zijn hoge, van dikke kantelen voorziene muur eerder bij een stadspaleis past dan bij
het huis van een gegoede poorter. Uit het oogpunt van de vijftiende-eeuwse sociale
werkelijkheid kan men deze voorname tuinarchitectuur in elk geval niet rijmen met
de eenvoudige timmermanswerkplaats op het rechterzijluik, waar Jozef is weergegeven
bij de uitoefening van zijn handwerk. Het is dan ook niet een werkelijk bestaande,
of zelfs een in deze samenhang werkelijk bestaanbare laat-middeleeuwse stadswoning
die is geportretteerd. Het zijn iconografische voorschriften die het uiterlijk van de
voorstelling in elk luik afzonderlijk bepalen, en het geheel een innerlijke consistentie
geven. Wij moeten het triptiek opnieuw benaderen, maar nu vanuit de religieuze
thematiek.
De reden dat de schilder de Verkondiging in een interieur laat plaatsvinden is
ingegeven door laat-middeleeuwse visioenberichten en legendaire beschrijvingen
van het leven van Maria en Jezus. Zo vertrou-
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wen devotie-traktaten als het Leven Ons Heren Jhesu Cristi de lezer toe dat Maria
zich, toen de engel aan haar verscheen, in haar slaapkamer bevond - andere bronnen
spreken van haar woonkamer - en juist bezig was te mediteren over de Heilige
Schrift.15. Deze ruimte, zo zeggen de laat-middeleeuwse commentatoren met nadruk,
was geheel van de buitenwereld afgesloten, ontoegankelijk voor menselijke bezoekers.
De reden om deze afgeslotenheid van de wereld te beklemtonen is een theologische:
hiermee wordt Maria's onbevlektheid van zonden gesymboliseerd, haar eeuwig
durende maagdelijkheid die ook niet door Christus' geboorte geschonden is. Sommige
teksten noemen in dit verband expliciet de deur van dit ‘besloten camerkijn hoers
huuskijns’, die Maria achter zich had gesloten ‘op dat hoer ghebet ende hoer swighen
niet ghestoert en worde, noch oec hoer reynicheit niet becoert en worde’. Zo vond
de engel, die wel door de gesloten deur kon komen, Maria ‘niet buten ydelike gaende,
mar hi vantse alleen in bescouwinghe becommert’.16.
Frappant is nu dat Maria op het middenpaneel van het Mérode-altaarstuk inderdaad
is gesitueerd in haar cubiculum, haar woonkamer, waarvan de hoge vensteropeningen
elk oogcontact met de buitenwacht onmogelijk maken. Maar de deur die toegang
geeft tot dit vertrek is wonderlijk genoeg niet gesloten, zij staat wagenwijd open voor
de opdrachtgever op het linker zijluik, die ongehinderd een blik kan werpen in het
interieur. Wij als beschouwers van dit schilderij hebben dat voorrecht natuurlijk ook,
maar voor de opdrachtgever is dat uit een oogpunt van de logica en het decorum van
de middeleeuwse Verkondiging-exegese geenszins iets vanzelfsprekends. Hij heeft
immers door de geopende deur ‘fysiek’ toegang tot de verkondigingskamer, ja zijn
familie-wapen proclameert zelfs zijn recht om ongehinderd binnen te gaan in wat
ook ‘zijn’ woning is. Ik kom op deze anomalie nog terug, maar voor dit moment
laten wij onze blikken vrij ronddwalen in Maria's kamer.
Aanhangers van de ‘disguised symbolism’-theorie hebben aangetoond dat de
schilder dit vertrek in feite met metaforen heeft ingericht. Van sommige objecten
althans kan redelijkerwijze worden aangenomen dat zij Maria's kamer niet alleen als
karakteristiek van haar huiselijkheid maar ook als karakteristiek van haar
deugdzaamheid sieren. Zo is de vaas met lelies een door de traditie aangereikt symbool
van Maria's maagdelijke reinheid. Tafel, kandelaar, kaars en boek zijn bekende
metaforen voor Maria zelf.17. De losse pose van de maagd, zittend op de voetsteun
van de zitbank en leunend tegen het zitgedeelte, is misschien te verstaan als kenmerk
van een huiselijke nonchalance die men zich veroorlooft wanneer men zich alleen
en onbespied waant.
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Maar eerder nog is zij een reminiscentie aan Maria's deemoed, een deugd die
traditioneel wordt gesymboliseerd door haar zittende pose direct op de grond.18. De
leeuwen op de leuning van de bank zijn mogelijk een verwijzing naar de sierselen
van de troon van Salomo (1 Koningen 10: 18-20), volgens toenmalige theologen een
metafoor voor Maria, de ‘sedes sapientiae’, de zetel van de Wijsheid Gods (dat is
Christus).19. De bank zou daarmee een beeldend commentaar zijn op het centrale
motief van de aankondiging van Christus' menswording. De rook die omhoogkringelt
van de kaars op tafel geeft aan dat Maria het lezen ook zonder kaarslicht wel afkan
- een anekdotisch motief dat alleen een logische zeggingskracht heeft wanneer men
de uitleg aanvaardt dat de vlam is uitgeblazen omdat Maria bij Christus' binnentreden
(zie het kleine figuurtje van het kind dat op zeven zonnestralen door een der ronde
vensters naar binnen is gegleden en een weg naar de schoot van zijn moeder zoekt)
wordt verlicht door een veel helderder schijnsel van bovennatuurlijke oorsprong.
Het wasbekken en de handdoek zijn veelal geduid als een ‘Verdinglichung’ van de
bron die in het Hooglied (4: 12 en 15) ‘een afgesloten wel’ en ‘fontein der hoven,
bron van levend water’ is genoemd, zinsneden die van oudsher zijn begrepen als
verwijzingen naar Maria's reinheid.20. Het geopende venster roept de bekende
Maria-metafoor fenestra coeli, het hemels venster in herinnering.21.
Nu is het in zekere zin zo, dat de term ‘disguised symbolism’ een juist begrip van
de schilderkunstige beeldtaal die hier tot ons spreekt, in de weg staat. In deze
kunsthistorische terminologie staat een bepaald voorwerp voor iets wat het zelf niet
is - een vaas met lelies ‘symboliseert’, ‘verwijst naar’ Maria's reinheid. Maar in het
metaforisch taalgebruik dat men in de devotionele literatuur van de tijd aantreft,
wordt deze relatie anders geformuleerd. Hier staat telkens: Maria ‘is’ de lelie der
reinheid; ‘lelie’ is hier een eigennaam van de maagd. Zo moeten wij bij het
Mérode-altaarstuk zeggen: Maria ‘is’ een boek, een lelie, een zetel der wijsheid, een
kaars, een bron van levend water, een hemels venster. Maria ‘is’ met andere woorden
de inrichting van haar kamer, zij ‘is’ het vertrek waarin zij zich bevindt.22.
De Ingelbrechts op het linker paneel bevinden zich in feite ook in een mariale
ruimte. De tuin waarin zij knielen heeft men geïdentificeerd als de hortus conclusus,
de ‘afgesloten hof’ uit het Hooglied (4: 12), volgens middeleeuwse opvattingen een
zinnebeeld voor Maria en in bijzonder haar maagdelijkheid.23. De idee om de
Annunciatie te situeren in een ruimte die grenst aan een tuin gaat waarschijnlijk terug
op Italiaanse schilderijen, waar deze combinatie al in de veertiende eeuw voorkomt.24.
De van kantelen voorziene muur, de rozenstruik en
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de verschillende kleine planten en bloemen aan de voeten van het vrome echtpaar
behoren tot het standaard-repertoire van motieven waarmee in deze tijd de hortus
conclusus wordt uitgebeeld. Deze motieven hebben betrekking op allerlei deugden
van Maria die de middeleeuwse theologen van essentieel belang achtten voor het
welslagen van de heilsgeschiedenis, zoals de roos die een toespeling is op Maria,
haar liefde en compassie voor Christus, en de aardbei-planten, het viooltje en de
weegbree die naar haar deemoedigheid verwijzen.25.
Het vertrek op het rechter zijluik is, ook in zinnebeeldige zin, gereserveerd voor
Jozef. Verschillende objecten in zijn werkplaats zijn onderwerp geweest van
symbolische duidingen, die vaak echter minder het predikaat vakwerk verdienen dan
de produkten van de heilige timmerman zelf.26. Sommige voorwerpen, zoals de zaag
en de roede aan zijn voeten, zijn gangbare attributen van de heilige. Andere, zoals
het gereedschap op de werkbank, hebben waarschijnlijk geen andere functie dan
Jozefs vlijt en bedrijvigheid te attesteren. Deze nadruk op het verrichten van arbeid
is iets nieuws in de verbeelding van Jozef. Het Mérode-altaarstuk is een van de eerste
schilderijen waarin Jozef niet meer, zoals tot voor 1400 gebruikelijk was, is uitgebeeld
als een wat sullig hulpje in Maria's huishouding, maar als een noeste werker die een
eerzaam ambacht uitoefent. Deze verandering in sociale status heeft men in verband
gebracht met de opwaardering van Jozef als exempel van huiselijke deugdzaamheid
en vlijt in contemporaine devotie-literatuur.27. In dit licht bezien acht ik het dan ook
niet zo waarschijnlijk dat de twee muizevallen - één staat er op de werkbank, de
ander op het luik dat is opengeklapt naar het plein op de achtergrondmoeten worden
gezien als zinnebeelden voor Christus' kruis (de ‘muizeval’) en zijn dood (het aas
dat de duivel - de muis - noodlottig geworden is).28. Dat wil niet zeggen dat de
muizenvallen geen metaforische strekking kunnen hebben, maar ik ben geneigd die
in samenhang met Jozefs bedrijvigheid te zien. Jozef vervaardigt deze apparaten, ze
gaan bij hem over de toonbank; zijn métier is dat van ‘kistenmaker’ getuige ook een
onderdeel van een stoof dat hij ter bewerking in zijn hand houdt.29. Zo is het veeleer
zijn arbeid als zodanig die in het teken staat van het vangen van de duivel - ik kom
hier nog op terug.
Hier concludeer ik alvast dat wat het burgerlijk decor in de drie panelen zijn eenheid
geeft niet het realistische uiterlijk van een laatmiddeleeuwse stadswoning is, maar
de nadruk op de deugdzaamheid die zich in de beslotenheid van het huishouden van
Maria en Jozef openbaart.
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Hoe moet men nu, zo is de centrale vraag, de pretentie van de opdrachtgevers van
dit schilderij verstaan, dat hun burgerlijke leefsfeer identiek is met die van deze
heiligen? Betekent het feit dat Maria's cubiculum tevens de hunne is, dat het ook in
hun woning alom deugdzaamheid is wat de klok slaat? In zeker zin is het antwoord:
ja. Maar voor een juist begrip van deze aanmatiging moeten wij eerst kort de
ontstaansgeschiedenis van het schilderij memoreren.
Wij hebben te maken met twee verschillende stadia in het ontstaansproces van het
schilderij die een verandering van het oorspronkelijke concept met zich mee hebben
gebracht. Uit röntgen- en infrarood-opnamen die de ondertekening van de voorstelling
zichtbaar maken, is gebleken dat de koopman aanvankelijk als enige op het linker
zijluik was afgebeeld.30. Niet alleen zijn vrouw, maar ook de mannelijke figuur bij
de poort op de achtergrond die toegang geeft tot de hof, ontbraken in eerste versie.
Deze figuur is wel geïnterpreteerd als een huwelijksmakelaar - overigens zonder
duidelijke grond -, of een bode van de stad Mechelen, getooid met de insignes van
zijn beroep en zijn stad.31. Op het middenpaneel ontbraken in eerste instantie de
familie-wapens. Op grond hiervan heeft men geconcludeerd, dat Ingelbrechts ter
gelegenheid van zijn huwelijk deze toevoegingen heeft laten aanbrengen. Dat betekent
dat oorspronkelijk niet alleen de huwelijksidee in het grondconcept van de voorstelling
ontbrak, maar ook de ostentatieve identificatie van het huis van het echtpaar met
Maria's woning.32. Er zijn zelfs redenen om aan te nemen dat Ingelbrechts
oorspronkelijk helemaal niet thuis is in Maria's woning.
De poort op de achtergrond is geopend, de man bevindt zich op een pad dat van
die poort naar de ingang van Maria's vertrek leidt; drie treden moet hij nog beklimmen
om het te betreden. Dit suggereert dat de man op weg is, dat hij afkomstig is uit de
stad op de achtergrond en, als bij een audiëntie, in afwachting is om tot het vertrek
van Maria toegelaten te worden. Opvallend in dit verband is de wijze waarop hij zijn
afgenomen hoed voor de borst houdt: men treft deze houding ook aan in
contemporaine voorstellingen, profane zowel als religieuze, bij mensen die hun
opwachting komen maken bij een vorst of ander eerbiedwaardig persoon.33.
Ingelbrechts is in de eerste opzet van het schilderij dus veeleer voorgesteld als een
bezoeker.
Dat betekent niet dat het in deze opzet aan een uiterlijk teken van vereenzelviging
van Ingelbrechts met Maria heeft ontbroken. Op zijn hoed prijkt een bloem, een
rozeknop. Een dergelijk motief is, voor zover ik heb kunnen vaststellen, uiterst
zeldzaam in de beeldende kunst van deze tijd. De enige plaats waar ik het aangetroffen
heb is een miniatuur in een Frans handschrift van Boccaccio's Teseida, dat da-
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teert van omstreeks 1460.34. Hier dragen allerlei mannen die aanwezig zijn bij de
huwelijksvoltrekking tussen Emila en Palemon bloemen op hun hoeden, waaronder
anjers en rozen. Enige relatie tussen het Mérode-altaarstuk en deze miniatuur is er
niet, of het zou moeten zijn dat beide voorstellingen een liefdesconnotatie hebben.
In het schilderij is die aanwezig in het motief van de hortus conclusus (waar
Ingelbrechts zich in bevindt). Reeds in het Hooglied, waaruit de metafoor afkomstig
is, is deze tuin tevens de plaats waar bruid en bruidegom zich met elkaar verenigen
en de connotatie van ‘liefdestuin’ is deze metafoor, ook in de beeldende kunst, in de
middeleeuwen blijven aankleven.35. Zou het dragen van een bloem op de hoed in de
vijftiende eeuw een sociale conventie zijn geweest die een liefdesconnotatie zichtbaar
maakte, dan zouden van dit motief ongetwijfeld veel meer afbeeldingen te vinden
moeten zijn.36. Vooralsnog neig ik er daarom toe bij de interpretatie van dit motief
de letterlijke, visuele anekdotiek van de voorstelling te laten spreken.
De meest voor de hand liggende lezing is dan dat de bezoeker de roos in deze tuin
heeft geplukt: achter Ingelbrechts, tegen de muur van de hortus conclusus, ontwaart
men een meer dan manshoge rozestruik, met bloemen in de knop, dan wel geheel
ontloken. Afgezien van de motivische relatie tussen de rozeknoppen werkt de visuele
(niet de ruimtelijke) nabijheid van deze struik tot de geportretteerde - gezien in het
platte vlak omrankt de struik ten dele diens aangezicht - deze lezing in de hand. Deze
interpretatie wordt aannemelijker wanneer men beseft dat de schilder van het
Mérode-altaarstuk zich vaker heeft bediend van een inhoudelijke associatie die
uitgaat van de nabijheid van motieven in het platte vlak. Een bekend voorbeeld
hiervan is het haardscherm achter het hoofd van Maria in een Madonna met kind van
de meester in London. Niet alleen behoedt het scherm Maria tegen een al te grote
hitte, maar het belet ook het zicht van de beschouwer op het vuur, zij het dat men
een kleine vlam kan ontwaren die nog juist boven het scherm uitkomt. De combinatie,
in het platte vlak, van Maria's hoofd, het scherm en de vlam levert een treffende
gelijkenis op met een stralenkrans-in-natura.37.
De roos, de rozestruik of rozenhaag, behoort tot de meest gangbare motieven in
de hortus conclusus-iconografie, al vanaf de veertiende eeuw. Het motief kent een
hele reeks symbolische connotaties, waarvan er vaak verschillende tegelijkertijd
geldigheid bezitten. ‘Liefdesbloem’ is er één van, ‘passiebloem’ een ander, maar
centraal is toch de betekenis van ‘Mariabloem’ omdat de roos bovenal voor de moeder
Gods zelf staat. Wanneer Ingelbrechts zich laat afbeelden met een roos die hij, naar
het schijnt, bij het betreden van de tuin heeft geplukt en
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Fig. 2 Anonieme meester, Portret van een zanger, of sprookspreker(?), The Fine Arts Museums of
San Fransisco, Mr. and Mrs. E. John Magnin Gift (a.n. 64.54).
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op zijn hoed heeft gestoken, geeft hij daarmee te kennen dat hij zich met Maria
vereenzelvigt, zoals een ridder die zich tooit met de kleuren, of een kledingstuk van
zijn beminde vrouwe, of een pelgrim met een insigne van zijn beschermheilige.38.
Niet onbelangrijk in dit verband is dat Maria zelf, op het middenpaneel, geheel in
het rood is gekleed, in afwijking van het blauw waarin zij traditioneel wordt
voorgesteld om haar deemoedigheid te symboliseren.39. Ik kan mij zelfs niet aan de
indruk onttrekken, maar misschien ga ik hier te ver, dat de kunstenaar de metafoor
‘Maria is een roos’ ook in de draperie van haar gewaad tot uitdrukking heeft willen
laten komen. De omtrek van haar figuur is zo ruim met plooien bemeten - zo ruim
dat de lengte van het gewaad Maria het gaan onmogelijk zou maken -, dat deze
plooien tezamen iets weg hebben van de blaadjes van een roos, ontloken om haar
schoot.40.
Overigens is, om terug te keren tot de roos op Ingelbrechts' hoed, het versieren
van het hoofddeksel met een voorwerp of teken dat de innerlijke of uiterlijke,
persoonlijke of aangenomen identiteit van de drager kenbaar maakt, iets wat in het
atelier van de Meester van Flémalle vaker is gedaan. In een schilderij dat aan hem
wordt toegeschreven (fig. 2), heeft hij een zanger of sprookspreker uitgebeeld die
op zijn kaproen de tekens van zijn professie draagt: een stiksel van noten op een
notenbalk en twee miniatuur-boekjes, realia vermoedelijk, die aan de kap bevestigd
zijn.41. Ingelbrechts toont met zijn roos niet zijn uiterlijke identiteit, maar zijn innerlijke
professie, de gerichtheid van zijn ziel op Maria. Net zoals dat later in de tweede
opmaak van de voorstelling, met het aanbrengen van de familie-wapens is geschied,
belijdt hij zijn verwantschap met Maria, maar duidelijker nog dan in de wapens ligt
in de roos een eerste indicatie besloten om wat voor verwantschap het gaat:
‘Wahlverwantschaft’.
Er zijn nog andere tekenen die wijzen op een gelijkgestemdheid van Ingelbrechts
en Maria. Die treden aan het licht wanneer wij de voorstelling van de Annunciatie
zelf nader onder de loep nemen.
Laat-middeleeuwse theologen, wier opvattingen ook in allerlei devotionele
literatuur over het leven van Maria een neerslag hebben gevonden, stellen, op basis
van het evangelie van Lucas, het verkondigingsgebeuren voor als een dialoog. Nadat
het ‘Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u’ heeft geklonken, antwoordt
Maria echter niet meteen, maar gaat bij zichzelf te rade, wat dit zou kunnen betekenen
(Lucas 1: 28-29). Middeleeuwse theologen en schrijvers van devotionele teksten
wijden uitgebreide bespiegelingen aan de gedachten en gevoelens die bij Maria zijn
opgekomen. Spreken doet zij nog niet, maar - innerlijk - reageren al wel.
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Dienovereenkomstig is Maria in voorstellingen van de Verkondiging in de beeldende
kunst, die altijd geconcentreerd zijn op het moment van de groet van de engel,
gewoonlijk weergegeven in een houding of met een gebaar, waaruit een of andere
reactie op de woorden van Gabriël blijkt.42. Wat wij in het Mérode-altaarstuk zien is
echter volstrekt uitzonderlijk: Maria leest bij het binnenkomen van de engel
onverstoorbaar verder in haar gewijde literatuur. Men zou menen dat zij haar bezoeker
zelfs helemaal niet gewaar is. Dat is natuurlijk onmogelijk. Volgens de traditie, die
de schilder zoals gezegd volgt, mediteert Maria op het moment van de Verkondiging
over de betekenis van hetgeen zij in de Schrift leest over de komst van de verlosser.43.
Hoe zal zij zich dan niet bewust zijn van het actuele gebeuren in haar omgeving, van
het ‘moment suprème’ in de heilsgeschiedenis dat zich in haar zelf voltrekt? Het lijkt
er eerder op dat de schilder de exegeten van het verkondigingsverhaal is gevolgd,
die zeggen dat Maria's geestelijke ontvangenis van Christus hoger staat dan haar
lichamelijke ontvangenis van hem.44. Het is de schilder er blijkbaar om te doen geweest
het element van uiterlijke handeling en beweging te onderdrukken en de Incarnatie
als een geestelijk gebeuren weer te geven.
Er is een theorie die zegt dat wanneer de opdrachtgever zich in vijftiende-eeuwse
schilderijen laat afbeelden in de directe nabijheid van het heilige, hij weliswaar fysiek
aanwezig lijkt, maar het in feite alleen in de geest is. Wat de voorstelling ons toont
is het beeld dat hij zich in de geest heeft gevormd van de personen die het voorwerp
van zijn devotie zijn, is een beeld van hoe hij hen waarneemt met zijn geestesoog
gedurende de meditatie.45. Deze theorie lijkt ook van toepassing te zijn op Ingelbrechts.
Wat hij, geknield voor de deuropening van de Verkondigingskamer, aldaar waarneemt,
ziet hij in de geest. Dat verduidelijkt ook de openstaande deur. Indruisend tegen de
logica en het decorum van het verhaal indien de deur voor werkelijk wordt gehouden
en de voorstelling voor een enscenering van een historische gebeurtenis, is haar
openstaan het teken voor het visionaire karakter van de voorstelling. Wij kijken naar
het beeld dat Ingelbrechts zich in de geest van de Verkondiging maakt. In dit opzicht
evenaart Ingelbrechts de maagd: ook zij mediteert en is geestelijk betrokken bij het
gebeuren. De vrome koopman identificeert zich dus geestelijk met de Roos.
Maar misschien moeten wij nog een stap verder gaan en valt deze vorm van
identificatie nog nader te preciseren.
In de Italiaanse schilderkunst van de veertiende eeuw komt het ook sporadisch
voor dat de handeling in voorstellingen van de Annunciatie tot een minimum is
gereduceerd en Maria, lezend in een boek en
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verzonken in meditatie, de engel op diens ‘Ave’ geen teken van antwoord geeft.46.
In een enkel schilderij neemt de engel daarbij een zelfde contemplatieve houding
aan als Maria, om de beschouwer een voorbeeld-figuur te geven voor zijn navolging
van de moeder Gods. De navolging waar het hier om gaat is het ontvangen van God
in de ziel van de vrome. Sinds Bernard van Clairvaux hebben mystici de Incarnatie
verstaan als een exemplaire zielsvereniging van Christus en Maria, die elke ware
gelovige, mits voorbereid door meditatie en deugdbetrachting, ten deel kan vallen.
Zij zijn ervan overtuigd geweest dat de vrome ‘zielsmatig’ Maria gelijk kan worden
en Christus in zijn of haar ziel opnieuw geboren kan laten worden. Deze mystieke
uitleg is verkondigd in monastieke kring, maar heeft ook een weg gevonden naar de
leek, via preken en devotionele literatuur.47. Heeft de schilder uitdrukking gegeven
aan de wens van de opdrachtgever om zich te vereenzelvigen met Maria's zieleleven
en, in navolging van haar, Christus in zijn eigen hart geboren te laten worden?
Deze wens, die in wezen een hang naar mystieke ervaring is, is in elk geval niet
onmiddellijk afleesbaar uit de voorstelling. Ingelbrechts is immers niet voorgesteld
als een mysticus, geheel ‘van de wereld’ in extatische vervoering. Maar de geboorte
van Christus in de ziel van deze koopman is wel iets wat impliciet, als een belofte
voor de toekomst, in de voorstelling besloten lijkt te liggen. Ingelbrechts is weliswaar
uitgebeeld in een statische pose van meditatieve aandacht, maar hij is tevens, zoals
gememoreerd, op weg. Hij bevindt zich, gekomen van de stad, reeds in de voorhof,
de hortus conclusus, maar een stuk heeft hij nog te gaan: drie treden op, en de deur
door. Hem staat dus nog iets te wachten wat zijn meditatieve aandacht van het moment
nog te boven gaat. Contemporaine meditatie-geschriften waarin het beeld van de tuin
tot uitgangspunt van mystieke bespiegelingen over de vereniging van Christus met
de minnende ziel is gemaakt, tonen vaak een aantal van dezelfde ingrediënten die
de voorstelling in het Mérode-altaarstuk bevat.48. Afgezien van de tuin zelf en de
deugden-bloemen, die zowel op Maria als op de individuele gelovige en diens
‘zieletuin’ worden betrokken, treft men hierin geregeld het beeld aan van de weg die
de devoot moet afleggen om in deugdzaamheid te groeien.49. Het gaan is als een
meditatief opstijgen tot God, dat moet culmineren in de vereniging van God en de
ziel-hetzij gedacht als unio mystica in dit aardse leven, hetzij als een vereniging in
het hiernamaals. Soms wordt hierbij ook de Incarnatie ter sprake gebracht, verstaan
als de vereniging van God en mens in de ‘besloten hof’ van Maria, die de vrome
opnieuw kan laten geschieden door Christus in zijn eigen zieletuin weder-geboren
te laten worden en als een kindje te koesteren.50.
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Wacht Ingelbrechts - en zijn vrouw - eveneens dit geestelijk moederschap? Hebben
zij de overtuiging aanschouwelijk gemaakt, dat Christus ook in hun ziel zijn inwoning
zal nemen wanneer zij Maria in deugdzaamheid gelijk zijn geworden? Het beeld van
de woning van de ziel, dat men in dit verband letterlijk zou kunnen nemen, is de
vijftiende-eeuwse devoten in elk geval niet vreemd geweest. Een trakaat van Hendrik
Mande bij voorbeeld is geheel op deze metafoor gebouwd.51. Het geeft een uitgebreide
handleiding hoe wij Christus ‘in ons ene bequaem woeninghe maken, also dat wy
den groten Heer ende onsen Brudegom Jhesum Christum in ons weerdelike ontfanghen
moghen’. Tot in de details wordt daarbij het meubilair van de zielewoning beschreven,
wat mij sterk doet denken aan de inrichting van de Annunciatie-kamer in het
Mérode-altaarstuk, ook omdat de verschillende voorwerpen ons geestesoog worden
gepresenteerd als tastbare zinnebeelden van allerlei deugden.52.
Deze beschrijving wordt zelfs gevolgd door een evocatie van een deugdentuin die
aan de zielewoning grenst. Daarmee wil ik niet zeggen dat wij hier met een directe
bron voor het schilderij te maken hebben, maar wel met een staaltje van
ascetisch-mystieke literatuur die voortkomt uit dezelfde spiritualiteit die aan het
triptiek ten grondslag lijkt te liggen.53. In dit licht bezien lost zich ook het probleem
op van de vermetele, haaks op het decorum van het verkondigingsverhaal staande
identificatie van de Ingelbrechts van Maria's cubiculum met hun eigen woning. Bij
de tweede uitvoeringsfase van het schilderij hebben zij een nog duidelijker teken van
hun innerlijke vereenzelviging met Maria laten aanbrengen dan al in het teken van
de roos besloten lag.54. Hun familie-wapens sieren Maria's woning als teken van hun
zielsverwantschap, van de vereenzelviging van hun zielewoning met Maria. Dít
maakt hen allen, de Ingelbrechts, Maria en Jozef, tot huisgenoten, één familie.55.
Wij zien, met andere woorden, in dit schilderij een voorbeeld van huishoudelijke
deugdzaamheid die men moet navolgen, niet in de stoffelijke wereld, maar in het
huishouden van de ziel. Het triptiek laat aan de hand van het voorbeeld van de heilige
familie zien hoe de zieletuin moet worden gecultiveerd met deugden-bloemen en
hoe ook de woning van de ziel moet worden ingericht met mariaal deugdenmeubilair.
Het rechter zijluik geeft het exempel van deugdzaamheid en vlijt die in de werkplaats
van de ziel betracht moeten worden, vooral ook als het er om gaat de boze buiten de
deur te houden.56. Richten wij de laatste schreden van deze interpretatie naar het
voorbeeld van de mystiek-ascetische literatuur van de tijd, dan opent zich, als vervolg
op het bereiden van de zielewoning in navolging van Maria, het per-
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spectief van Christus' inwoning in het hart van de devote opdrachtgevers.
Mogelijkerwijze betreden wij met deze stap de treden die de Ingelbrechts bedoeld
hebben op te gaan. Maar tegelijkertijd zijn wij dan over de grenzen van het bewijsbare
heengestapt. Mystieke ervaring, subjectief als zij is, laat zich niet verbeelden. Hoe
dan ook, het feit dat de Ingelbrechts kooplieden waren, mensen van de wereld, hoeft
niet uit te sluiten dat zij een mystiek-ascetisch ideaal hebben gekoesterd en weet
hebben gehad van devotionele literatuur die dit ideaal heeft aangeprezen. In de
vijftiende eeuw heeft het zogenaamde ‘gemengde leven’, een leefwijze waarbij men
in de wereld bleef maar de monastieke prerogatieven van ascese en mystieke
vervoering wenste te delen, steeds meer leken aangesproken - en mogelijk ook de
Ingelbrechts.57.
Ten aanzien van het burgerlijk decor in dit schilderij kunnen wij in elk geval het
volgende concluderen. Onmiskenbaar is de beweging van buiten haar binnen, van
stadsplein of -straat naar privé-vertrek, van openbaar leven naar afzondering, van
uiterlijke wereld naar innerlijke beleving - een ideaal van meditatieve inkeer en
geestelijke opgang dat de burgerij in de late middeleeuwen in toenemende mate is
gaan omhelzen. Het Mérode-altaarstuk is een van de eerste schilderijen in de
Nederlanden waarin burgerlijke opdrachtgevers zichtbaar propaganda voor dit ideaal
hebben gemaakt. Maar de inkeer van openbaar leven naar privé-devotie in stille
afzondering die hier verbeeld is, houdt niet in dat het stadsleven als zodanig in een
negatief daglicht wordt gesteld. Men moet de muizenval op de scheidslijn van
binnenen buitenwereld in Jozefs werkplaats niet zien als een teken dat het openbare
leven in de stad als zodanig uit den boze is. (Oppassen voor je zieleheil moet je daar
natuurlijk wel!) Het zal nog tot het begin van de zestiende eeuw duren voordat men
begint de stad met al haar tekenen van bedrijvigheid af te schilderen als een oord
van zonde en verderf.58. Natuurlijk zijn de deugden van de ziel - deemoedigheid en
reinheid etc. - van een andere, hogere orde dan eigenschappen als slimheid,
handigheid, spaarzaamheid en zuinigheid die in het openbare leven als hoogste goed
gelden (vooral waar het gaat om de verwerving en het behoud van het laagste goed:
geld). Maar het Mérode-altaarstuk getuigt ervan, ostentatief dan wel impliciet, dat
de andere kwalificaties van de zelfhandhavingsnormen in het openbare
maatschappelijke verkeer die in de aanhef van deze bijdrage zijn geciteerd, eveneens
toepasselijk zijn op de waarden die gelden in het privé-verkeer tussen God en burger.
Natuurlijk gaat dit voor het ene begrip beter op dan voor het andere, maar een precieze
weging van elk afzonderlijk begrip
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in de onderhavige context wil ik overlaten aan de lezer. Daartoe zij tot slot ook nog
opgemerkt dat men de realistische schildering van het burgerlijk decor in het
Mérode-altaarstuk misschien tevens moet zien als een appèl op de beschouwer om
zijn werkelijke privé-woning te wijden aan het heilige en te maken tot een plek van
inkeer, ver weg van de beslommernissen van de stad. Daar, zo laat het schilderij ook
zien, kan de burger voor zichzelf een toegangspoort tot de onstoffelijke wereld
creëren.59.
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uitgebeeld, zal dit zijn geschied onder invloed van de middeleeuwse exegese-traditie van het
Annunciatie-verhaal, die ook heeft doorgewerkt in de devotionele literatuur, zoals de Legenda
Aurea. Hierin is, in navolging van Bernard van Clairvaux, Maria vaak de bloem genoemd,
waaruit de bloem Christus geboren is in Nazareth (dat ook ‘bloem’ betekent), in de tijd van de
bloemen (de lente): Flos nasci voluit de flore, in flore, et floris tempore zie Hekscher 1968,
noot 1; vgl. Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine 1975, 250.
Zie Panofsky 1971, I, noot 171-178.
Vgl. Baxandall 1988, 49-56.
Heckscher 1968, 48, heeft uit röntgen-opnamen gemeend te kunnen opmaken, dat Maria's
gezicht in de ondertekening gedraaid was in de richting van de engel. Uit zijn fig. 3 valt echter
veeleer af te leiden, dat Maria oorspronkelijk recht voor zich uit gekeken heeft, waaruit men
kan opmaken dat bij de eerste opzet voor het schilderij ook was voorzien in een meditatieve,
in zichzelf gekeerde houding van Maria.
Gössmann 1957, 211ff.
Harbison 1985.
In enkele schilderijen van de Siënese meester Luca di Tommè is dit het geval zie Van Os 1969,
58-74 en Taf. 6 en 7.
Deze mystieke interpretatie is niet alleen te vinden in preken van bijv. Meester Eckhardt en
Bernardinus van Siena, maar ook bijv. in Ludolph van Saksens Vita Christi zie Gössmann 1957,
84-85, 209-212, 222, 224-225; en Van Os 1969, 70ff.
Zie voor Duitstalige voorbeelden van dit genre Stammler 1962; en Schmidtke 1982.
Nederlandstalige tuin-allegorieën zijn wel globaal in kaart gebracht maar inhoudelijk nog
nauwelijks onderzocht ibid., pp. 70-73; vgl. Reynaert 1981, pp. 278ff. Schmidtkes analyses en
conclusies zijn, door de nauwe relaties tussen de Duits- en Nederlandstalige traktaten, echter
ook relevant voor de laatstgenoemde.
Zie bijv. ‘Dets wie onse vrouwe een besloten boegart es’ ed. Kern 1895, nr. 46, 626-636 (vgl.
Schmidtke 1982, 70, nr. 2.8.A.2); en het ‘Wyngaerden der sele’ ed. Rademacher 1940 (vgl.
Schmidtke 1982, 30, nr. 5; en idem 1975, met opmerkingen over de verwantschap tussen de
‘Wyngaerden’, het hieronder (noot 51) geciteerde traktaat van Hendrik Mande en de Devotio
Moderna). Soms is het motief van de weg letterlijk gebruikt zie Schmidtke 1982, 327-328; vgl.
het traktaat Hier beghint een sueverlijck boecxken ghenoemt thoofkijn van devotien (...) 1487,
kap. 2-4 - dit is een vert. van het aan Pierre d'Ailly toegeschreven ‘Le jardin amoureux de l'âme’
(zie Schmidtke 1982, 71, nr. 2.8.A.4., met verdere lit.). Het beeld van het plukken van bloemen
in de tuin door de ziel, als metafoor van de vereenzelviging en vereniging van de devoot met
Christus, komt in deze tuin-allegorieën vaak voor, en het is mogelijk dat de geplukte roos op
Ingelbrechts' hoed door deze metafoor is ingegeven.
Zie bijv. ‘Dets wie onse vrouwe een besloten boegart es’ (noot 49), p. 634 (r. 30ff)-636; vgl.
Schmidtke 1982, 425-426.
Ed. Moll 1854, I, 293-309. Voor het in de middeleeuwen gangbare beeld van het wonen van
de geliefde in het huis van het hart zie Ohly 1977, 128-155, i.h.b. 140ff.
Het meubilair van de zielewoning bestaat bij Mande uit: bezem en afvalkorf (voor het reinigen
van zonden), een bundeltje mirre, wandkleden (met het wapen van Christus, ‘opdat hy sijn
wapen sye in onser woeninghe; want overmids die wapen pleghet men te kennen der heren
woeninghen’ ibid., p. 297), welriekende kruiden en bloemen (lelie, roos en viooltje), een bed
(met beddegoed en kussen), een stoel en een gedekte tafel, voorzien van brood, wijn, een
gebraden lammetje en een kaars. Vgl. Lectulus Noster Floridus 1938, 101ff en 171ff. Hier bevat
het ‘herten kamerken’ dat Christus bereid wordt o.a.: spiegel, wasbekken, handdoek, ‘trysoer’,
kan, vogelkooi, luchter, schilderijen (met voorstellingen van de dood, de hel, de passie en ‘de
ewyghe salicheit’), tafel (met brood en wijn), stoel, luchter, een ‘hertes twijch hangende, myt
ener schoner juncferen belde ghecronet myt golde’, en een bed.
De gemeenschappelijke geestelijke voedingsbodem van tekst en schilderij is die van de Modeme
Devotie en Franciscaanse spiritualiteit zie bijv. Moll 1854; en Ruh 1964 (opvallend is overigens
dat Van Os de Annunciatie-schilderijen van Luca di Tommè ook met Franciscaanse spiritualiteit

Herman Pleij, Op belofte van profijt

54.

55.
56.
57.

58.
59.

en mystiek in verband heeft gebracht). Maar het schilderij nauwkeurig te plaatsten in het brede
kader van deze wijd verbreide spiritualiteit is mij, zeker binnen het huidige bestek, niet mogelijk.
Ook het gebedssnoer in handen van de in meditatie verzonken opdrachtgeefster kan duiden op
haar identificatie met Maria de Roos. Juist omstreeks de tijd van het ontstaan van dit schilderij
raakte de term ‘rosarium’ (in het Nederlands ‘[rozen]crans’ of ‘hoedeken’) in zwang niet alleen
voor het bidden van 50 ‘Ave Maria's’, maar ook voor het daarbij gebruikte gebedssnoer zelf
zie Klinkhammer 1972, 79-80.
Vromen in de late middeleeuwen zagen hun relatie met Christus, zijn moeder en andere heiligen
veelal in termen van een familie-relatie-zie Bossy 1985, 3-34.
Wat deze duiding van Jozef als exemplarische zielsambachtsman betreft sluit ik mij wel aan
bij Hahn 1986 vgl. noot 32.
Zie voor het ‘gemengde leven’ en de weerklank bij leken van ascetisch-mystieke geschriften
die oorspronkelijk voorkloosterlingen waren bedoeld Constable 1971, i.h.b. 12-13; Steer 1983,
i.h.b. 360ff; Gillespie 1984, i.h.b. 4-5 en 13-18; en Warnar 1991.
Zie Falkenburg 1988.
Vgl. Duby 1988, 532ff.
Mijn hartelijke dank wil ik tot slot betuigen aan Frits Scholten, die mij bij de voorbereidingen
voor dit artikel met raad en daad heeft bijgestaan.
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Oorsprongsmythen als zelfuitlegging
Over achtergrond en betekenis van middeleeuwse verhalen rond
Trojaanse stedenstichtingen*
Wilma Keesman
Naar het voorbeeld van de klassieke mythe die de oorsprong van Rome in Troje
legde, ontstonden in heel middeleeuws Europa verhalen rond edele Trojanen die, net
als Aeneas, waren ontkomen aan het bloedbad dat de Grieken in de overwonnen stad
hadden aangericht en die de brandende puinhopen hadden verlaten om elders, na
vele omzwervingen, een nieuw leven te vinden als stamvaders van toekomstige
volkeren en dynastieën.
De eerste middeleeuwse loot aan Priamus' stam was Francio, wegbereider voor
een lange reeks toepasselijk genaamde Trojanen die zich op Europese bodem zouden
hebben gevestigd. Met Francio begon, zo heette het, de geschiedenis van de Franken,
die aan hem niet alleen hun naam en een eerbiedwaardig ver verleden ontleenden,
maar ook en vooral: de legitimering van hun positie. Het ontstaan van de Frankische
Troje-sage markeert de opkomst van deze natie als nieuwe macht in de chaos die op
het uiteenvallen van het Westromeinse Rijk was gevolgd, een ontwikkeling die haar
letterlijke bekroning kreeg in het jaar 800, toen paus Leo III de Frankische koning
Karel (de Grote) tot keizer verhief. Afstamming uit Troje impliceerde
gelijkwaardigheid aan de Romeinen, en onderstreepte de rechtmatigheid van de
overdracht van het Rijk van het Romeinse volk - op dat moment vertegenwoordigd
door de keizer van Byzantium, het Oostromeinse Rijkop het Frankische.1.
Niet ieder middeleeuws beroep op Trojaans bloed diende om aanspraak op de
universele macht te ondersteunen. Maar essentieel bleef de implicatie van
soevereiniteit door gelijkwaardigheid - niet alleen aan de Romeinen, maar vervolgens
ook aan de Franken en aan al die andere machthebbers die zich op een Trojaanse
afkomst lieten voorstaan.
In de vele publikaties die inmiddels aan de middeleeuwse Troje-afstammingen zijn
gewijd wordt regelmatig melding gemaakt van steden die zich erop beroemden door
een Trojaan te zijn gesticht. Meer dan terloopse aandacht heeft het verschijnsel van
die Trojaanse stedenstichtingen tot nu toe niet gekregen, wat wellicht ook te maken
heeft met de praktische problemen die een systematisch onderzoek naar veelal lokale
tradities met zich meebrengt.2. Dit artikel gaat in op de vraag naar het
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specifiek stedelijke karakter van dit soort stichtingsverhalen: in hoeverre zijn ze in
hun ontstaan en betekenis te verklaren als uiting van stedelijk zelfbewustzijn? Zijn
het produkten van burgerlijk verlangen naar historische legitimatie van pas verworven
macht, naar een ‘stamboom’ die de eigen stad hetzelfde aanzien en vanzelfsprekende
gezag kon geven dat de oude machthebbers, de adellijke dynastieën, aan hun illustere
voorvaderen meenden te kunnen ontlenen? Het besproken materiaal is vooral
afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden en hun directe omgeving. Het moet echter
worden bezien tegen de achtergrond van de Europese traditie.
Rome was natuurlijk ook in dit verband het grote voorbeeld. De stichting van deze
stad werd al lang vóór Vergilius aan Trojanen toegeschreven, en deze overlevering
bleef, via Romeinse en vroeg-christelijke auteurs, deel uitmaken van de middeleeuwse
kennis van de wereldgeschiedenis.3.
Al in de kroniek van de zogenaamde Fredegarius, voor zover bekend de oudste
bron (zevende eeuw) voor de Frankische Troje-sage, is sprake van een stad die
Francio en zijn metgezellen bij hun aankomst aan de oevers van de Rijn begonnen
te bouwen. De stad werd echter niet voltooid. Legt deze passage op enigerlei wijze
verband met de realiteit, of is het element van stedenstichting hier, zonder verdere
invulling, overgenomen als onderdeel van het klassieke model? Identificatie met een
bestaande nederzetting aan de Rijn blijft in ieder geval achterwege.4. Iets vergelijkbaars
doet zich voor in de klassiek geworden versie die het Liber historiae Francorum
(achtste eeuw) van de Frankische Troje-mythe geeft. De gevluchte Trojanen vestigen
zich hier eerst in Pannonië (Hongarije) waar ze een stad stichten. Pas eeuwen later
trekken ze verder naar het Westen. De enige informatie die over deze verre, oude
stad wordt gegeven is haar naam: Sicambria. Nadere identificatie blijft uit.5.
De eerste Europese stad die in de middeleeuwen een Trojaanse oorsprong zoals
Rome kreeg toegeschreven is, voor zover mij bekend, Reims. Al in de negende eeuw
maken bronnen melding van de stichting van deze stad door Remus, de tweelingbroer
van Romulus, stichter en eerste koning van Rome, en nazaat van Aeneas. Een van
de poorten van de stad, een overblijfsel uit de Gallisch-Romeinse tijd, toonde in
bas-reliëf een afbeelding van de wolvin die de broers zoogde en dit feit werd volgens
Flodoard van Reims (tiende eeuw) als belangrijk argument voor de waarheid van het
verhaal beschouwd. Ook dit oudste voorbeeld van deze variant in het gebruik van
de Troje-stof staat in verband met de vestiging van de Frankische macht en monarchie.
De legende is waarschijnlijk ontstaan in de tijd rond of vlak na de tweede
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keizerskroning van Lodewijk de Vrome, zoon van Karel de Grote, in oktober 816,
ter rechtvaardiging van de keuze voor Reims als plaats van de ceremonie. Welke
stad zou hier immers meer geschikt voor zijn dan de tweelingstad van Rome, het
vroegere centrum van het Rijk? Ook clericale belangen waren gediend met het verhaal,
waarmee Reims tot geestelijk ‘Rome’ van het Frankische Rijk kon worden verheven.6.
Er zijn in de tiende en elfde eeuw wel sporen van navolging van dit voorbeeld aan
te wijzen, maar de meeste stichtingsverhalen zijn van later datum.7. Italië leverde de
grootste bijdrage. In de stadskronieken die hier vanaf de twaalfde eeuw in groten
getale ontstonden legde men op dit punt een enorme fantasie aan de dag, waarbij
politieke en economische concurrentie tussen de steden zich uitte in strijd om de
meest eerbiedwaardige oorsprong. Tientallen steden-Padua en Venetië vormen de
oudste en meest bekende voorbeelden-verbonden hun ontstaan aan de omzwervingen
van Aeneas en Antenor. In Padua kon men een marmeren sarcofaag bezichtigen
waarin het lichaam van Antenor zou rusten.8.
In Frankrijk zijn de voorbeelden van Trojaanse stedenstichtingen jonger en veel
minder talrijk, wat wel verklaard is uit de toenemend overheersende rol van de
monarchie. Deze zou met haar Troje-afstamming de mythische geschiedschrijving
hebben gemonopoliseerd en, meer in het algemeen, de historiografie zozeer hebben
beheerst dat er voor de ontwikkeling van stedelijke geschiedschrijving en
mythevorming nauwelijks ruimte was. Tours was nog een relatief vroeg geval,
overgeleverd in de concurrerende Britse Troje-sage rond Brutus. De overige
stichtingsverhalen ontstonden vanaf de dertiende eeuw: voor Parijs, genoemd naar
Paris natuurlijk, maar nu ook voor steden die niet altijd zo direct met het koningshuis
waren verbonden: Metz, Nîmes, Narbonne, Troyes, Toulouse, Clermont.9.
In Duitsland wordt vanaf de twaalfde eeuw lokaal patriottisme waarneembaar in
de geschiedschrijving, en gaan steden zich, zoals eerder volkeren en dynastieën, van
roemvolle oorsprongsmythen voorzien. Veel ouder is de opvatting dat Xanten een
Trojaanse stichting zou zijn. Vanaf de tiende eeuw zijn er verwijzingen naar deze
stad als ‘het Troje van de Franken’, ‘het nieuwe Troje’. Later werden onder meer
Keulen, Mainz en Bonn Trojaanse stichtingen genoemd.10.
Al sinds de vroege middeleeuwen bestond de overtuiging, gebaseerd op verkeerde
interpretatie van een passage bij Caesar, dat er in de Romeinse tijd een stad
Trinovantum bij de Theems zou hebben gelegen. Volgens Geoffrey van Monmouth
(twaalfde eeuw) was Trinovantum het oude Troia Nova, gesticht door Brutus. Later
werd deze stad
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Londen genoemd, naar koning Lud die er belangrijke vernieuwingen aanbracht. Zo
werd de belangrijkste Engelse stad van een passend verleden voorzien. De parallellie
met Vergilius' Rome is voortdurend aanwezig. Zo was het bij voorbeeld Apollo die
Aeneas het nieuwe Troje beloofde. Hier is het Apollo's zuster Diana die Brutus een
zelfde vooruitzicht stelt. In het vervolg van zijn verhaal schrijft Geoffrey ook de
stichting van andere belangrijke Britse steden aan de Trojaanse immigranten toe.11.
Deze stichtingslegenden lijken dus vanaf de twaalfde eeuw een min of meer
algemeen verschijnsel te gaan vormen. Oudere voorbeelden zijn schaars en moeten
misschien - maar dit behoeft nader onderzoek - eerder uit dynastieke dan uit lokale
belangen worden verklaard. Het ligt voor de hand om dit ontwikkelingspatroon in
verband te brengen met het sterk toenemende belang van steden in deze periode,
waarbij misschien niet alleen groeiend eigenbelang en zelfbewustzijn aanleiding tot
het ontstaan van dit soort verhalen vormde: de bouwactiviteiten die een en ander met
zich meebracht (veel steden kregen in de elfde en twaalfde eeuw een nieuwe
ommuring) zullen regelmatig resten van oudere ommuringen en huizen, graftombes
en dergelijke overblijfselen uit Gallo-Romeins of Merovingisch verleden aan het
licht hebben gebracht die om verklaring vroegen.12.
Er waren ook andere dan Trojaanse stedenstichters actief geweest in Europa. In
gebieden die onder Griekse invloed hadden gestaan (Spanje, Zuid-Italië) werden
Griekse helden op terugreis uit Troje als zodanig vereerd. Het model was hier niet
Aeneas, maar Odysseus, die zelf Ulixibona - Lissabon - zou hebben gesticht. In
Frankrijk ontleende men ook graag status aan historische banden met helden uit de
Karolingische epiek. Aan de bouw van Montauban bij voorbeeld hadden de vier
Heemskinderen nog eigenhandig meegewerkt. De Duitse Rijkssteden beschouwden
zich min of meer als verpersoonlijking van het Rijk, vandaar dat vooral hier veel
oorsprongsmythen ontstonden die een sterke band en continuïteit met het Romeinse
Rijk benadrukten: Augsburg was gesticht door Augustus, Neurenberg (‘Neronberg’)
door Tiberius Nero, Konstanz door Constantijn de Grote, enzovoort.13.
Overigens kon ook een dergelijke zich met Rome identificerende mythe gebruikt
worden om soevereiniteit te benadrukken. Toen keizer Frederik III zich in 1473 wat
al te breed dreigde te maken schreef in Basel de stadsklerk Johannes een verhandeling
waarin hij de naam van zijn stad herleidde tot de Romeinse burger Basilio die de
stad zou hebben gesticht en haar daarmee de Romeinse burgervrijheid had gegeven.
Ook andere Duitse steden waren op grond van hun stichting door Romeinse burgers
vrij - vooral ook van belasting aan de keizer.14.
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Maar het meest verspreid is toch het type stichtingsverhaal dat met Rome wil
concurreren, door zich ermee gelijk te stellen of het zelfs, bij voorbeeld in anciënniteit,
te overtreffen. Troje vormde een beproefde en welsprekende, maar zeker niet de
enige methode tot dit doel.
Een mooi voorbeeld van een alternatieve aanpak is de anonieme Gesta Treverorum
(eind elfde, begin twaalfde eeuw). Het werk beschrijft de stichting van Trier, ruim
twaalf eeuwen vóór Rome, door een zoon van de Assyrische koning Ninus, Trebetas,
die als een tweede Jozef was gevlucht voor de ongewenste avances van zijn
stiefmoeder Semiramis. Het lot bracht hem naar de oevers van de Moezel, waar hij
een stad stichtte die hij Treberis noemde. Verschillende trekjes suggereren gelijkenis
met Rome: uiterlijk van de stad (ook hier een Campus Martis), uitbreiding van
machtsbereik (verovering van Basel, Straatsburg, Worms, Mainz en Keulen), religie
(verering van onder meer Mercurius, zeer vroege kerstening onder persoonlijke
bemoeienis van de heilige Petrus). De Gesta Treverorum ontstonden in een periode
van machtsstrijd tussen verschillende bisdommen. De auteur wilde het primaat van
het Trierse episcopaat ten noorden van de Alpen uit de geschiedenis van de stad
herleiden: door hoge ouderdom en daarmee relatieve onafhankelijkheid van Rome,
door vroege en prestigieuze bekering, door historische heerschappij over de
voornaamste concurrerende zetels.15.
Enige tijd later ontstond een vergelijkbaar werk over Doornik: het Liber de
antiquitate urbis Tornacensis. Hier geen poging om Rome in ouderdom te overtreffen:
Doornik zou gesticht zijn door de Romeinen zelf, in de tijd van de koningen. Maar
wel is er voortdurend wedijver met het klassieke voorbeeld. Oudste naam van de
stad was Altera Roma of Minor Roma (het andere, tweede Rome, het kleinere of
jongere Rome) en het was er zó heerlijk dat de Romeinse koningen op het punt
hadden gestaan om hun oude residentie op te geven en Doornik tot nieuwe hoofdstad
van het Rijk te maken. Ze gaven de stad een zeer sterke machtspositie, die er ten
slotte toe leidde dat men weigerde nog langer tribuut af te dragen en pas na veel strijd
weer in het gareel wilde lopen. Altera Roma werd om haar stoutmoedigheid herdoopt
in Hostilis (Vijandige). In een volgende periode heette ze Nervius, naar de Romeinse
koning Servius waarbij, zo legt een andere bron uit deze tijd uit, de S in een N werd
veranderd om elke gedachte aan slavernij te vermijden. Toen Caesar de stad tijdens
zijn Gallische campagne belegerde kozen de Nerviërs zich een koning die ze Turnus
noemden, naar de grote tegenstander van Aeneas, om ze aan te voeren in hun strijd
tegen de ‘Aeneas’ voor hun muren. En daarmee is de uiteindelijke naam Tornacus,
stad van Turnus, verklaard. Heel deze geschiedenis
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heet te zijn opgetekend uit de mond van de heilige Eleutherius, eerste bisschop van
de stad, die in 1141 in een visioen aan een kanunnik van de kathedraal zou zijn
verschenen. Eleutherius liet deze Henri tevens weten ‘dat Doornik binnenkort een
eigen bisschop zal krijgen en op deze wijze haar oude waardigheid zal herwinnen’.
En daar was het allemaal om begonnen: toen het Liber de antiquitate werd geschreven
was Doornik in een heftige strijd om een eigen bisschopszetel verwikkeld, en deze
fraaie historie moest de waardigheid van de stad daarom nog eens extra benadrukken.16.
In beide voorbeelden van stadsliteratuur is van burgerlijke bemoeienis geen sprake.
Het lokale belang dat hier verdedigd wordt is clericaal belang - dat overigens heel
goed kan zijn samengevallen met algemeen stedelijk belang -, geformuleerd in een
taal en vanuit kennis (bijbel, wereldgeschiedenis, antieke literatuur) die in deze tijd
en nog lang daarna het vrijwel exclusieve domein van de geestelijkheid waren.
Dergelijke mythologie kan natuurlijk wel een rol spelen bij de ontwikkeling van
algemener stedelijk zelfbewustzijn, en worden overgenomen voor gebruik in ruimer
verband. Zo wordt in een charter van 1434 gerefereerd aan Doorniks vroegere positie
als ‘seconde Rome’, waarvan het ceremonieel rond de stedelijke magistratuur nog
steeds zou getuigen.17.
Zowel de Gesta Treverorum als de fabuleuze geschiedenis van Doornik (en het
op dezelfde leest geschoeide werk van Geoffrey van Monmouth) behoren tot de
talrijke bronnen die de minderbroeder Jacques de Guise voor zijn zeer omvangrijke
geschiedenis van Henegouwen, de Annales Hannoniae heeft (of zegt te hebben)
gebruikt. Deze kroniek, geschreven in een klooster te Valenciennes in het laatste
decennium van de veertiende eeuw en opgedragen aan Albrecht van Beieren, graaf
van Holland, Zeeland en - voor De Guise allereerst - Henegouwen, genoot in de
vijftiende en zestiende eeuw grote waardering en verspreiding. Jean Lemaire de
Belges, zijn beroemde navolger, noemt hem ‘un homme de merveilleuse literature
et diligence à investiguer les antiquitez de nostre Gaule Belgique’. In later tijden
werd de kroniek gekraakt om de vele fabels die er juist met betrekking tot die
‘antiquitez’ in stonden, en het grote belang dat bij voorbeeld Philips de Goede eraan
hechtte - getuige het wereldberoemde prachthandschrift dat hij van de Franse vertaling
door Wauquelin liet maken - werd als een onverdiende vergissing beschouwd. Erg
veel aandacht van onderzoekers heeft deze kroniek, die ook haar sporen in de
Nederlandse literatuur heeft nagelaten, nog niet gekregen.18.
De Guise kondigt in zijn proloog aan de geschiedenis van Henegouwen vanaf de
oorsprong te zullen vertellen, en begint zijn verhaal in
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Phrygië, op het moment dat de koning van dat land, Bavo, en zijn neef Priamus van
Troje horen hoe de Grieken Jason en Hercules Troje hebben verwoest. Priamus' vader
Laomedon werd gedood, zijn zuster Hesione is geschaakt. Priamus herbouwt de stad
en stuurt een gezant naar Griekenland om schadevergoeding en teruggave van zijn
zuster te eisen. Beledigingen zijn het enige antwoord. Priamus wil hoe dan ook
genoegdoening, en stelt een leger samen. Bavo, zeer bedreven in geheime kunsten,
raadpleegt het lot om de afloop van deze onderneming te weten te komen. Het
antwoord is duidelijk: oorlog, partijvorming, ondergang van de dynastie, verwoesting
van de stad. Maar Priamus wil niet luisteren: kometen en orakels worden verkeerd
uitgelegd, nieuwe voorspellingen en waarschuwingen genegeerd. Een oorlog volgt,
die een fatale wending neemt wanneer Trojes belangrijkste kampioenen Hector en
Troïlus worden gedood. Weer bepleit Bavo vrede, weer tevergeefs. Dan is het genoeg:
hij kondigt aan zijn verplichtingen als bondgenoot te zullen nakomen en tot het laatst
toe mee te vechten, maar wanneer alles verloren is zal hij het behoud van zichzelf,
zijn volk en Priamus' burgers voorop stellen. Het volk heeft natuurlijk al lang begrepen
dat ze met Bavo als koning veel beter af waren geweest, en wanneer ten slotte de
stad valt voegt het grootste deel van de Trojanen zich bij hem. Bavo, die lang tevoren
Jupiter over zijn eigen lotsbestemming had geraadpleegd, heeft gezorgd voor een
open vluchtroute en voor schepen.
Hun lange tocht eindigt in Europa, in het gebied van Trier. Een witte wolf leidt
ze naar een berg vlakbij de tempel van Bel (lees: Baal, de Assyrische afgod die in
Trier werd vereerd) waar ze zich vestigen. Al snel komen er gezanten uit Trier om
tribuut te eisen. Bavo antwoordt dat Trojanen nooit, aan wie ook, tribuut hebben
betaald, maar dat er vele volkeren aan hen schatplichtig waren: laat Trier dus zelf
maar betalen. Trier wordt het eerste slachtoffer van de veroveringsdrift die de Belgen
in de volgende eeuwen aan de dag zullen leggen.
Dan bouwt Bavo rond de tempel van Bel zijn stad, die eerst Belis en vervolgens
Belgis heet, en waar rijk en volk hun naam aan ontlenen. Eerst komt er een groot
paleis, dan volgen fraaie gebouwen voor de hertogen, graven en andere leiders die
Bavo heeft aangesteld om het volk aan te voeren. De muur van de stad telt duizend
torens, en er zijn zeven tempels, gewijd aan zeven planeten, op zeven poorten die
toegang geven tot zeven grote wegen die in alle richtingen uiteen lopen. Wanneer
de stad voltooid is stelt Bavo wetten in, en regelt hij in overleg met adel en wijze
mannen hoe de stad bestuurd zal worden door priesters (druïden) en adel.
Gezagsdragers zullen worden aangesteld via verkiezing, de hoogste positie van
vorst/aartsdruïde is erfelijk:
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Bavo's oudste zoon Belgineus volgt hem na zijn dood op.19.
Dan volgt de geschiedenis van de stad en het rijk Belgis, dat in de eerste eeuwen
van haar bestaan, onder de heerschappij van de aartsdruïden, haar grootste bloei en
macht bereikt. Wanneer, als dertiende vorst, de usurpator en tiran Ursus de troon
beklimt en met oude wetten breekt, onder meer door zich tot koning uit te roepen,
keert het tij. Maar Belgis staat nog vele eeuwen, totdat Caesar het verwoest. Weliswaar
wordt de stad later hersteld en gaat zij onder de naam Octavia de nieuwe tijd in, maar
zoals vroeger wordt het nooit meer. Met Caesar komt de heerschappij aan de
Romeinen, daarna, na de volksverhuizingen, aan de Franken. Vanaf de eerste
Frankische vorst Priamus, uit het Trojaanse geslacht dat West-Europa vanuit Hongarije
bereikte, volgt dan de verdere geschiedenis van Henegouwen en haar dynastie, waarbij
er steeds meer historische grond onder de voeten komt. De kroniek breekt af in het
jaar 1253.
Isidorus van Sevilla had in zijn invloedrijke Etymologiae (zevende eeuw), gesteld
dat de provincie Belgica genoemd was naar de Gallische stad Belgis. Jacques de
Guise doet zijn uiterste best om te bewijzen dat er maar één juiste identificatie van
deze stad uit het verleden mogelijk is: Belgis lag daar, waar nu het Henegouwse
plaatsje Bavai ligt. Hij voert een aantal nog steeds mysterieuze auteurs op - Nicolas
Rucleri, Clarembaldus, Lucius van Tongeren en Hugo van Toul - die over Belgis en
haar stichter Bavo gegevens zouden hebben geleverd die alleen op Bavai van
toepassing konden zijn. Zo waren de zeven wegen die Bavo had aangelegd er nog
duidelijk te zien. En als je op een bepaalde plek in Bavai op de juiste diepte groef
kon je de resten van het kostbare plaveisel van Bavo's paleis nog bewonderen.20.
Maar hoe duidelijk de identificatie van Bavai met het grote Trojaanse Belgis ook
is: de held van dit verhaal is niet een stad, maar het gewest Henegouwen. Bavai is
slechts een middel, door ligging en inderdaad tastbaar aanwezig (Gallo-Romeins)
verleden geschikt om Henegouwen van een grootse geschiedenis te voorzien.21. In
Bavo heeft het een stichter die in edelheid, wijsheid en verantwoordelijk leiderschap
Priamus - en daarmee zijn beweerde nageslacht - doet verbleken. Jupiter zelf wijst
hem zijn bestemming, de stad die hij bouwt is groots, soeverein, en het toekomstig
centrum van een gebied dat na achtereenvolgende veroveringen bijna heel Europa
beslaat. De zucht naar een verleden dat met het Romeinse kan wedijveren blijkt op
allerlei niveau: in vergelijkbare kenmerken in de bouw van de stad (het getal 7 bij
voorbeeld), in godsdienst en bestuur van het rijk, maar ook in de chauvinistische
manier waarop de confrontatie met Caesar wordt behandeld. Niet de opmars der
Helvetiërs vormt de aanleiding voor
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Caesars campagne in Gallië: het zijn de opstandige Hericyniërs uit Hericynia Belgica
(een gebied dat zich over Henegouwen, Brabant en Vlaanderen uitstrekt) die hem in
actie brengen. Echt succesvol is deze actie pas in het uiteindelijke resultaat, de inname
van Belgis, dat hier wellicht met Alesia kan worden vergeleken. Maar voor het zover
is lijdt hij enorme verliezen. En de val van Belgis wordt voorafgegaan door verraad
- zoals de val van Troje - van naar Belgis overgelopen Romeinen onder leiding van
Quintus Curius, zoon van een van de mede-samenzweerders van de beruchte Romeinse
verrader Catilina.22.
De Trojaanse stichting van Belgis vormt hier dus niet het begin van stedelijke,
maar van gewestelijke geschiedschrijving. En een nog ruimere invulling krijgt Belgis
in de Nederlandse bewerking van het vierde boek van De Guise, die aan het eind van
de vijftiende eeuw als de Jeeste van Julius Caesar in druk verscheen. Hierin is Caesar
de grote held, ‘om sijn grote victorien ende eerlic leven [...] ghenomen voer een van
den neghen die besten’, de reeks historische helden ‘die [...] meest voer haren volke
ghedaen hebben’. Met Gods hulp verwerft hij de wereldmacht, en zijn verovering
van het grote, machtige en tot dan toe onoverwinnelijk gebleken Belgis - ‘dair noch
een dorp of ghebleven is’ - vormt een van zijn meest opmerkelijke wapenfeiten.
Caesar staat hier, bij wijze van prefiguratie, voor Maximiliaan van Oostenrijk, wiens
rechtstreekse afstamming van deze eerste keizer van het Rijk herhaaldelijk wordt
vermeld. En met de hoogmoedige Belgen die het, volgens Gods wil, tegen deze held
zullen afleggen lijkt gedoeld te worden op de verbonden Nederlandse gewesten die
het Maximiliaan tijdens zijn eerste regentschap (1486-1492) zo moeilijk maakten.
Daarbij wordt een kunstmatig Algemeen Nederlands gebruikt om te zorgen dat de
boodschap een zo ruim mogelijke verspreiding krijgt.23.
Ondanks de primair gewestelijke oriëntatie is er bij De Guise wel degelijk aandacht
voor oorsprong en geschiedenis van ook andere steden dan Belgis. Die aandacht past
in het ruimere streven om te verklaren waarom Henegouwen is zoals het is: wat de
geschiedenis van allerlei ruïnes en vondsten uit de oudheid is bij voorbeeld, of hoe
streken en nederzettingen in en rond het gewest aan hun naam zijn gekomen. Soms
lijkt het verhaal wel met de landkaart voor ogen te zijn geschreven.
De oudste steden die, na Belgis, door Trojanen uit het gezelschap van Bavo werden
gesticht waren Tongeren, Terwaan, Metz en ‘Clarinea’. Tijdens de tocht over zee
waren Bavo en de zijnen een groep Trojanen tegengekomen die tot de vluchtelingen
onder leiding van Antenor en Aeneas - naar gangbare opvatting de verraders van
Troje - hadden behoord maar tijdens een storm waren afgedreven en zich vier
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nieuwe leiders hadden gekozen. Ze sloten zich bij Bavo aan en vestigden zich met
hem in Belgis. Wanneer de stad helemaal klaar is, worden de eerste dankoffers aan
de goden gebracht en vraagt men hen naar de toekomst van de stad. Bacchus
antwoordt in orakeltaal dat er eerst voorspoed zal heersen, maar dan zullen ‘reliquiae
proditorum’ (letterlijk: overblijfselen van verraders, waarmee ook op nageslacht denk aan de Romeinen in het algemeen, en Quintus Curius in het bijzonder - kan
worden gedoeld) de welvaart doen wijken voor een ijzeren tijd. Dit antwoord leidt
tot opstand en geweld, omdat het volk eruit meent te begrijpen dat de meegereisde
achterblijvers uit het gezelschap van Antenor en Aeneas Belgis te gronde zullen
richten. Bavo raadt de vier aanvoerders aan om in hun eigen belang Belgis te verlaten.
Hij geeft ze zijn dochters tot vrouw, voorziet ze van de nodige middelen, en verleent
ze toestemming om elders in zijn rijk eigen steden te bouwen. En zo sticht Turgontus
Tongeren, Morineus Moriana (Terwaan), Mosellanus Mosellana (Metz) en Clarineus
of Carineus Clarinea.24. De Guise zegt verder niet op deze stichtingen in te gaan, zijn
onderwerp is de geschiedenis van Belgis. Alleen Clarinea vraagt meer uitleg. Hij
heeft veel boeken nageslagen op de ligging van deze stad, en is verschillende opinies
tegengekomen. Hij noemt er drie. Een ervan - volgens De Guise niet de meest
waarschijnlijke - vereenzelvigt Clarinea met Gent.
In zijn overzicht van de Belgische historiografie stelt Arnould dat er veel van dit
soort legendarische vertellingen moeten hebben bestaan, die door hun beperkte want
lokale belang zijn verdwenen. Een paar restjes zouden maar zijn overgebleven, en
hij noemt daarbij als voorbeelden het Liber de antiquitate en de vertellingen waaronder bovenstaande - van auteurs als Nicolas Rucleri, Clarembaldus, Lucius
van Tongeren en Hugo van Toul die ons in het werk van Jacques de Guise zijn
overgeleverd. Wilmans merkt naar aanleiding van deze vier op dat de overvloedige
produktie van dit soort materiaal voor zo'n klein gewest als Henegouwen een indicatie
vormt voor de omvang van het verlies.25. Juist het terzijde-karakter van het verhaal
over deze vier steden, en het verslag van het speurwerk naar Clarinea wekken
inderdaad de indruk dat hier bestaand materiaal wordt verwerkt. Maar het kan ook
de bedoeling zijn om die indruk te wekken, om, net als door het geven van letterlijke
citaten en het vermelden van allerlei details over taal, vorm en inhoud van hun werk,
zoveel mogelijk schijn van echtheid te verlenen aan deze vier verder volledig
onbekende auteurs die de basis voor de centrale stelling (Belgis is Bavai) van zijn
betoog vormen. Als bewijs voor een ooit bloeiende maar nu zo goed als spoorloos
verdwenen lokale pseudo-geschiedschrijving zijn ze op zijn minst verdacht.
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Voor Tongeren bestond zo'n traditie wel. Tongeren was de stad waar de oudst bekende
bisschop van de Nederlanden, Servatius, zijn zetel had. Na enige tijd vestigde hij
zich in Maastricht, en ook zijn opvolgers hielden daar meestal verblijf. In de
Karolingische tijd tenslotte werd de zetel verplaatst naar Luik. De eerste toespeling
op een Trojaanse oorsprong van Tongeren is voor zover bekend te vinden in Jocundus'
Vita Servatii (eind elfde eeuw), geschreven in opdracht van het kapittel van de Sint
Servaas te Maastricht met het doel kapittel en stad een zo groot mogelijk aanzien te
geven. Jean d'Outremeuse (veertiende eeuw) daarentegen gebruikt de Trojaanse
wortels van Tongeren ter meerdere eer en glorie van zijn stad Luik, ‘une des nobles
citeis du monde’ en ‘le chief de tout le paiis, enssi com Tongre fut jadit’. De Tongerse
Troje-mythe blijkt dus gekoesterd in alle steden die ooit residentie van de bisschop
waren geweest. Overigens wordt lang niet altijd hetzelfde verhaal verteld. Bij
d'Outremeuse is de Trojaanse stichter Tongris, zoon van de koning van Reims. Elders
wordt Tongeren, als hoofdstad van hun nieuwe rijk, gesticht door de Trojanen die
vanuit Sicambria naar het Rijngebied kwamen.26. Het lijkt of elke versie stad of bisdom
in een andere invloedssfeer wil plaatsen. Nader onderzoek naar de achtergrond van
de verschillende verhalen zal meer inzicht geven in het waarom van de manier waarop
zij de Trojaanse stichting gestalte geven.
In Doornik bleek de burgerij de clericale, in het Latijn beleden fantasieën rond
oorsprong en geschiedenis van de stad te hebben overgenomen. In Tongeren lijkt
zich hetzelfde te hebben voorgedaan. Nog tot ver na de middeleeuwen zal men zich
de Trojaanse stichting van de stad blijven herinneren. Aan het eind van de zestiende
eeuw breekt er een ruzie uit tussen de twee plaatselijke zwaarddansersgezelschappen,
de Michielen en de Gulpen, burgerzonen die hun kunsten tijdens feesten en optochten
plachten te vertonen. Het stadsbestuur komt tussenbeide. Om de twist te beslechten
zullen de twee clubs worden opgeheven en samengevoegd tot een nieuwe groep,
onder een nieuwe naam: ‘Dan, soe die stadt van outs oft oorspronckelyck gefundeert
is van den Troyanen, sal men dieselve heyten Gesellekens van Troyen oft Troyanen
[...] ende sullen den Sweertdans voeren nae den alden hercomen’ luidt het in het
raadsbesluit van 4 juni 1581. Nog in de achttiende eeuw wordt melding gemaakt van
de merkwaardige Trojaanse dans die dit gezelschap, in toepasselijke antieke kledij,
wist uit te voeren.27.
Ook de Trojaanse oorsprong van Gent werd aangegrepen ter verhoging van het
burgerlijk prestige. De Excellente Cronike van Vlaenderen, in 1531 gedrukt door
Willem Vorsterman in Antwerpen, maar ook
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overgeleverd in verschillende vijftiende-eeuwse redacties in handschrift, begint met
een proloog waarvan het tweede kapittel verklaart ‘hoe dat 't voorseide landt van
Vlaendren eerstwarf, [...] naer die destructie van Troyen, by den edelen Troyanen
die ghevloden waren betemmert ende bewoont es gheweest wel .vij c. jaer voor dye
gheboorte van Julius Cesar.’28. Wat volgt is een korte versie van het Bavo-verhaal.
Van de zorgvuldigheid waarmee De Guise er voor zorgde dat zijn Bavo tot het
allerlaatst stand hield in Troje, zodat hem geen lafheid kon worden verweten, is
weinig over. Als Bavo ziet dat zijn hulp aan zijn neef vergeefs is en dat verzet tegen
de wil van de goden geen zin heeft besluit hij dat het beter is te buigen dan te barsten
en verlaat zijn koninkrijk in het Trojaanse land, dat later door de Grieken wordt
verwoest. Onder degenen die zich bij hem aansluiten bevinden zich vier machtige
hertogen. Zodra Bavo landt ‘in desen [...] lande van herwaerts overe’ - Belgis wordt
hier de hoofdstad van het edele land Lottrijcke dat zich over Brabant, Vlaanderen
en Henegouwen zou hebben uitgestrekt - geeft hij, ter versterking van zijn positie,
de vier hertogen de hand van zijn dochters en toestemming tot het bouwen van eigen
steden aan de grenzen van zijn rijk. De vier steden worden hier dus tegelijk met
Belgis gebouwd, en niet door tweederangs aanvoerders uit het gevolg van de
trouweloze Antenor en Aeneas, maar door Trojaanse hertogen die op geen enkele
wijze met verraad kunnen worden geassocieerd. De meeste aandacht gaat uit naar
Clarinea, dat zonder spoor van twijfel of alternatief met ‘die machteghe stadt van
Ghendt’ gelijk wordt gesteld. En de implicatie van dit alles is
dat noch die ingheboren erfachteghe poorters ende borgheren van der stede
edel ende van den bloede der edelder Troyanen ghedescendeert sijn, want
die gheslachten van der selver stede hebben ten diveerschen stonden hueren
here ende sijn landt ontsedt ghedaen yeghen die mogentheyt der Gallen
ende andere princhen ende contrarie sijnde den selven hueren here ende
sijnen lande.
Trojaans bloed verleent adel, en stelt de bezitter ervan in staat tot heldendaden als
de Guldensporenslag. Maar ook verleent het soevereiniteit en gelijkwaardigheid ten
opzichte van de landsheren, met wie Gent in de late middeleeuwen in een
voortdurende machtsstrijd was verwikkeld en die - implicatie die ook al bij Jacques
de Guise aanwezig was - niet uit deze Trojaanse tak geboortig waren en het als latere
import dus altijd moesten afleggen tegen de nazaten van de eerste Trojaanse bewoners
waar het oudste rechten betrof.

Herman Pleij, Op belofte van profijt

274
Er waren meer steden in de Nederlanden die door Trojanen zouden zijn gesticht. Het
noorden is slecht vertegenwoordigd. Johannes Beke liet in zijn Chronographia (ca.
1350) Utrecht stichten door de Romein Antonius, samen met zijn tweelingbroer
Granus, stichter van Aken, door Nero verbannen en naar deze streken getrokken. De
oudste bisschopsstad van het Noorden kreeg daarmee als eerste een antieke oorsprong,
en een centrale plaats in de vroegste geschiedenis van Holland. Vanaf de tweede
helft van de vijftiende eeuw ontstonden er meer verhalen over de oorsprong van
Hollandse steden, maar hoewel zij een hoge ouderdom krijgen toegeschreven is de
relatie met Troje indirect of slechts vaag-suggestief. Buiten Holland waren er maar
weinig steden die antieke wortels claimden. Nijmegen gold als zeer oude stad, en
figureert dan ook vaak in de verhalen rond Caesars omzwervingen in de Nederlanden.
In de uitgebreide literatuur over de herkomst van de Friezen werd de Trojaan Grunius
wel als stichter van Groningen genoemd.29.
In het zuiden is de oogst - volledigheid wordt overigens niet gepretendeerd - rijker.
Kampioen lijkt Jean d'Outremeuse, die zoals De Guise een heel gewest tot held van
zijn geschiedenis maakt en vertelt hoe de Tongerse koningen die op Tongris volgden
tweeënnegentig steden en dorpen ‘et pluseurs aultres dont je ne say les noms’ in het
land van Luik en de directe omgeving ervan stichtten.30.
Ook in Brabant waren dit soort oorsprongsverhalen rond steden in omloop. In Die
alderexcellenste cronike van Brabant (Antwerpen, Roland van den Dorpe, 1497)
wordt verteld hoe Brabon en Julius Caesar, uit hetzelfde Trojaanse geslacht geboren
en samen opgegroeid, door de Nederlanden trekken en allerlei avonturen beleven.
Ergens onderweg schiet Caesar een arend, ‘ende noch heet dair af die plaetse
Aerschot’. Op vergelijkbare wijze worden plaatsnamen als Kassel, Torhout, Gent,
Kamerijk, Valenciennes en Nijmegen uitgelegd. Speciale aandacht is er voor de
belangrijke Brabantse steden Leuven en Antwerpen. Bij Leuven stond een tempel
waarin men de afgod Mars placht te ‘lovene’. ‘Maer eenige boecken orconden dat
Brabon Julius daer ghelofte ende eedt dede van des rijcs van Romen weghen doen
hij dlant van hem ontfinck. Ende Lovene is noch die hooftstadt van Brabant.’ Later
sticht Caesar er een burcht. Tijdens een van zijn tochten komt Brabon bij een
doorwaadbare plaats in de Schelde, waar een kwaadaardige reus woont die van
passanten hun rechterhand als tol eist. Brabon verslaat de reus, na een verschrikkelijk
gevecht. Hij hakt hem zijn hand, en vervolgens zijn hoofd af, en gooit de hand
‘omtrent der halver Scelden. Ende also verre als Brabon die hant werp, alsoe verre
behoort die Schelde aen Brabant. Ende van dien hantwerpe heeft
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Brabon en de reus, in episodes: reus op wacht voor zijn kasteel, aankomst Brabon en de zijnen,
gevecht, overwinning, hand-werpen. Uit: Die alderexcellenste cronike van Brabant, Antwerpen,
Roland van den Dorpe, 1497, [A5]v.
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Antwerpen noch den name behouden.’ Wanneer Caesar er later komt bevalt de plek
hem zo goed, dat hij ook hier een burcht laat bouwen. Hij geeft rechten en privileges,
en een stadswapen: ‘een borch van zelvere in een velt van kelen, ende oeck twee
handen, omdat Brabon die hant werp’. Brabon wordt om zijn overwinning tot
markgraaf van het Heilig Rijk verheven: ‘Ende noch voeren die hertoghen van Brabant
den titel van den marcgraefscape des heylichs rijcs van des keyserijcx van Rome
weghen’. De typering van Brussel als ‘prieel van Troyen’ wordt in de vijftiende eeuw
een geliefde gemeenplaats in de stedelijke propaganda, en wordt bij voorbeeld benut
ter verdediging van actuele stedelijke belangen wanneer Jan Smeken in zijn spel op
de geboorte van Karel V (1500) het belang van de aanwezigheid van het hof voor
Brussel vergelijkt met het belang van de aanwezigheid van het Palladium, een heilig
beeld dat de stad bescherming bood, voor Troje.31.
Altijd verleent de verondersteld hoge ouderdom status aan de behandelde stad,
maar verder geven de genoemde voorbeelden een grote variatie in invulling en
betekenis van de verhalen te zien. Een belangrijke functie ligt in het definiëren van
externe relaties. In lijn met het traditionele gebruik van de Troje-mythe verklaart
men zich soeverein, gelijkwaardig, superieur - tegenover de landsheer, tegenover
andere bisschopssteden of de overige steden in het gewest. Of men onderstreept
nauwe historische banden, tussen Brabant en het Rijk, Brussel en het hof bij voorbeeld.
Daarbij worden verworven rechten - positie, privileges, machtsbereik - vast verankerd
in het verleden. Soms ook worden interne verhoudingen van een historische basis
voorzien. Zo zijn het bij Jean Lemaire de ‘zeven Schaken’, stamvaders van belangrijke
Antwerpse patriciërsfamilies, die de reus verslaan terwijl Brabon toekijkt. Daarnaast
is er vaak sprake van een poging om het eigen verleden te verklaren, door uitleg van
plaatsnamen of van materiële overblijfselen uit een vroegere tijd, waarvan de betekenis
niet werd begrepen. En altijd zijn stedenstichters brengers van beschaving, die bij
hun aankomst veelal een woestenij aantreffen waarin eerst wilde beesten, reuzen,
dieven en moordenaars moeten worden overwonnen. Uitweiding over de stad die ze
bouwen en de beschaving die ze vestigen is zeldzaam. De Guise maakt het oude
Belgis tot model van een naar zijn mening in principe ideale samenleving, met het
oppergezag bij de hoogste priester, gesteund door adel en wet.32.
De meeste van deze verhalen zijn te vinden in gewestelijke kronieken:
stadskronieken werden nog niet of nauwelijks geschreven. Of het om bestaande
lokale tradities gaat blijft steeds de vraag. Opname in een gewestelijke kroniek kan,
in dat geval, weliswaar redding van de
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vergetelheid hebben betekend maar tegelijk ook - door inpassing in een groter dan
strikt lokaal verband - aanpassing van vorm en betekenis hebben gebracht. Speciaal
de drukpers zou een conserverende maar ook neutraliserende rol kunnen hebben
gespeeld: informatie over de oude, eerbiedwaardige oorsprong van een gewest en
zijn steden was in principe commercieel interessant, eventueel aanwezige toespelingen
op strijdende belangen en concurrentie tussen die steden onderling echter veel
minder.33.
Geluiden van twijfel waren al lang vóór de komst van het humanisme te horen.
Zo stelt de auteur van de Gesta episcoporum Cameracensium (elfde eeuw) dat het
geen wonder is dat hij over de stichting van Kamerijk en Arras niets zinnigs weet te
melden, als er over het ontstaan van Rome al zoveel verschil van mening bestaat.34.
Misschien kan de keuze voor een Romeinse oorsprong ook langs deze weg worden
verklaard: een dergelijke stichting - liefst door Caesar, eerste keizer, wereldveroveraar,
en een van de Negen Besten - had het voordeel van grotere waarschijnlijkheid. Die
alderexcellenste Cronike van Brabant is desondanks sceptisch, en laat het verhaal
over de tochten van Brabon en Caesar voorafgaan door de mededeling ‘dat niet seer
autentijck en is 't gene dat hier na volcht’. De humanist Aurelius geeft in zijn
Divisiekroniek (Leiden, Jan Seversz, 1517) wel de gangbare verhalen over de
oorsprong van bepaalde Hollandse steden door, maar stelt uitdrukkelijk dat er hier
naar zijn mening geen steden bestonden vóór de tijd van Caesar. Immers ‘Soe is alle
outheit, oft gesten ende gheschienissen der outheit ghemenghet mit fabulen, want
die coninghen, vorsten, ende steden lichtlijck gheloven alle dinghen ende gesten die
men van haer scrivet, als si luyden ende spreken tot horen lof ende eerlicheit’. Maar
het Bataafse verleden dat hij, op basis van enkele gegevens bij Caesar, Plinius en
Tacitus, uitwerkt tot nieuwe nationale Hollandse mythe voldoet weer aan de
gebruikelijke regels. De Romeinse keizers zijn volstrekt afhankelijk van de dappere
Bataafse krijgers. Schatplichtig waren deze natuurlijk nooit. En ook de
etymologiserende stedenstichtingen ontbreken niet. Battus of Bato, hun aanvoerder,
sticht Battavoduren: Wijk bij Duurstede. Zijn broer Salandus trekt verder naar het
gebied dat, naar hem, Zeeland zal heten en richt er een burcht op die hij, naar zijn
vader Mitellus, Mitelburch noemt. De Divisiekroniek had succes: het werk werd een
aantal keren herdrukt en zou in verkorte vorm nog tot het begin van de negentiende
eeuw als schoolboek voor vaderlandse geschiedenis dienen. In het Zuiden verscheen
in 1568 Den Spieghel der Nederlandscher audtheyt (Gent, Gerard van Salenson).
De auteur, Marcus van Vaernewijck, kondigt aan de nog niet eerder in het Vlaams
behandelde vroegste
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geschiedenis van de Nederlanden te zullen geven. Daarbij baseert hij zich vooral op
een tot nu toe onbekend gebleven ‘oudt gheschreven boucxken, uut een oude librarie,
van de welcke Erasmus van Rotterdamme plach lof te zegghen’. Wat volgt is de
geschiedenis van Belgis, met als voornaamste bronnen ‘Lucius Tongrensis, Hugo
Tullensis, ende Jacobus de Swysia [sic]’, waar nodig voorzien van aanvulling of
commentaar. Ook deze tekst bleef langdurig in de belangstelling: hij werd nog
verschillende malen, tot in de achttiende eeuw, herdrukt als Die historie van Belgis.35.
Door dit soort uitgaven zouden Bavo, Bato en andere ‘antieke’ helden voor velen
het beeld van het eigen verleden blijven bepalen.
Terug naar het uitgangspunt: de vraag naar het specifiek stedelijke karakter van
mythische stichtingsverhalen. Het is duidelijk dat er ten aanzien van verspreiding en
betekenis van dergelijke verhalen in Europa en in de Nederlanden meer onderzoek
nodig is. Enige algemene uitspraken zijn echter wel te doen. Het bleken niet alleen
lokale belangen en preoccupaties te zijn die in een stichtingsmythe tot uitdrukking
konden komen. De oudste voorbeelden hielden verband met de ontplooiing van de
Frankische monarchie, en ook in latere geschiedschrijving kan de stichting van een
stad de vestiging van een dynastie of een volk symboliseren.
Lokale belangen en preoccupaties hoeven, vervolgens, nog geen burgerlijke
belangen en preoccupaties te zijn. De oudste stichtingsverhalen in en rond de
Nederlanden betroffen bisschopssteden die ter verhoging van hun status, in soms
directe concurrentie met andere bisschopssteden, een prestigieuze antieke geschiedenis
kregen aangemeten. Auteurs en publiek van deze teksten moeten, gezien het gebruik
van Latijn en gezien de intenties, de kennis en de wetenschappelijke pretentie waarvan
ze getuigen, in eerste instantie in een beperkte kring van direct betrokkenen, van
geestelijken en geleerden worden gezocht.
In tweede instantie konden verhalen uit de Latijnse kerkelijke en gewestelijke,
dynastieke historiografie echter ook een ruimer stedelijk zelfbewustzijn dienen. Ze
werden overgenomen, omgevormd, aangevuld en nagevolgd: op lokaal niveau, in
stedelijk ceremonieel en feestvertoon bij voorbeeld, maar ook, in groter verband en
voor een door de drukpers steeds breder publiek, in gewestelijke kronieken in de
volkstaal. Het gedroomde verleden liet zich probleemloos voegen naar de wisselende
behoeften van het algemeen stedelijk belang, het burgerlijk prestige en de groeiende
belangstelling voor de eigen geschiedenis. Stedenstichtingsverhalen zijn dus niet
noodzakelijk uitingen van bur-
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gen van burgerlijk zelfbewustzijn, maar dat zelfbewustzijn heeft zich zeker in deze
vorm geuit. Ook de nieuwe macht, de stad, voert positie en aanzien nog graag terug
op het verleden. Zij kiest daartoe bij voorkeur dezelfde historische wortels die de
oude machthebbers, adel en clerus, zich hadden gekozen: een keuze die soevereiniteit
en - op zijn minst - gelijkwaardigheid impliceerde.

Eindnoten:
* In citaten werden abbreviaturen opgelost, evidente drukfouten verbeterd, interpunctie en gebruik
van u, v, w, i en j aangepast aan de hedendaagse gewoonte.
1. Een overzicht van de Trojaanse afstammingslegenden in Europa geeft Homeyer 1982. Uitvoeriger
over Troje en translatio imperii: Romein 1948, Heisig 1974, Keesman 1987.
2. Zie bijv, over het verschijnsel in het algemeen Cohen 1941, 152-153, Bossuat 1958, 192,
Homeyer 1982 passim, Beaune 1985, 352-353. Tilmans 1989 behandelt oorsprongsverhalen
rond Hollandse steden. Verder verschenen er publikaties over afzonderlijke Europese steden.
De beperkte verspreiding van dergelijke studies vormt een van de problemen voor dit soort
onderzoek, evenals de omvang van het materiaal en de geringe toegankelijkheid van bronnen.
3. Homeyer 1982, 94 e.v.
4. Faral gelooft niet (zoals Heeger) dat hier gelijkenis wordt gesuggereerd met de oudste
geschiedenis van Rome, gesticht door Aeneas' nakomelingen Romulus en Remus maar pas later
voltooid door Tullius Hostilius en Ancus Martius. Hij acht de auteur niet tot de veronderstelde
inventiviteit in staat en denkt zelf aan een wat slordige, vrije bewerking van Gregorius van
Tours. Tevens verwerpt hij de opvatting al in de middeleeuwen gangbaar, en ook in recenter
tijd nog wel aangehangen dat met deze stad aan de Rijn Xanten bedoeld zou zijn (Faral 1929
I, 267-268, 279-281). Xanten is ontstaan als nederzetting naast een Romeinse legerplaats. De
naam van deze nederzetting, Colonia Trajana, werd al snel Colonia Trojana en uiteindelijk zelfs
Troja, een naam die lang naast de nieuwe christelijke naam (uit: ad sanctos) zou worden gebruikt
(Cramer 1897, 266 e.v.). De associatie met het oude Troje lag natuurlijk voor de hand, en
vormde een welkome bevestiging van de Frankische herkomst uit Troje. Of er bij gebruik van
de naam Troja voor Xanten werkelijk een relatie met deze veronderstelde herkomst wordt gelegd
is echter pas echt aantoonbaar wanneer expliciet aan het antieke Troje wordt gerefereerd in
benamingen als ‘het Troje van de Franken’ of ‘het nieuwe Troje’. Het oudste mij bekende
voorbeeld (tiende eeuw) van een dergelijke benaming geeft Cohen 1941, 152. Komt deze
associatie dan pas op mogelijk in verband met de overgang van het Rijk, in de tiende eeuw, van
Westfranken op Oostfranken of is zij ouder? Wat Fredegarius betreft: er is geen enkele expliciete
identificatie, de stad wordt niet voltooid. Dit laatste is wel opgevat als poging tot verklaring
van de ruïnes van het oude Colonia Trajana (Cramer 1897, 267). Een teboekstelling van de
stichting van Xanten wordt de passage daarmee niet. Helaas heb ik de studie van E. Gerritz,
Troia sive Xantum, Beiträge zur Geschichte einer niederrheinischen Stadt (Xanten 1964) niet
in handen kunnen krijgen.
5. Passage Liber historiae Francorum: Faral 1929 I, 281. Zie over Sicambria Eckhardt 1928. De
Sicambri vormden een van de stammen die in de Romeinse tijd de oevers van de Rijn bewoonden.
Hun naam leefde voort als poëtische, archaïserende benaming voor de Franken. De fictieve
stad Sicambria plaatste deze benaming in Trojaans perspectief. Vanaf de twaalfde, dertiende
eeuw werd Boedapest wel als het oude Sicambria gezien.
6. Beaune 1985, 352, Desportes 1979, 530-531. Flodoard wijst erop dat volgens Livius Remus
door Romulus werd vermoord bij de stichting van Rome. Later deden wel versies de ronde
waarin de stichting van Reims en de broedermoord werden gecombineerd.
7. Misschien gaat ook de Trojaanse stichting van Metz, eveneens een sterk met de dynastie
verbonden stad, nog terug op de Karolingische tijd. Dit stelt althans Beaune 1985, 352. Paulus
Diaconus heeft het echter over het Trojaanse bloed van de bisschop (vgl. Homeyer 1982, 100)
en de vermelding van Hugo van Toul (die nog ter sprake komt) als vroege bron roept vraagtekens
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op. Prost baseert zich voor de stichtingslegenden rond Metz uitsluitend op laat-middeleeuwse
bronnen. Hij concludeert dat deze verhalen in de dertiende eeuw moeten zijn ontstaan, hoewel
sommige elementen ouder kunnen zijn (Prost 1865, 71, 117-162). Wel zijn er vroege
vermeldingen (tiende, elfde eeuw) van de Romeinse wortels van Metz, Toul en Jülich (Hellmann
1913, 458-459), en van de Babylonische oorsprong van Trier (Thomas 1968, 190 e.v.). Thomas
wijst in verband met deze navolging van Reims op het feit dat de betekenis die een bisschopsstad
in heidense tijd had gehad van invloed kon zijn op de kerkrechtelijke positie van de zetel (p.
192).
Gorra 1887, 64-65, 71-100; Homeyer 1982, 96-97.
Frankrijk algemeen: Bossuat 1958, 192, Chedeville e.a. 1980, 394-395, Kümmell 1984, 242,
Beaune 1985, 352-353. Vgl. voor Metz noot 7. Wat betreft Tours: De Britse stamvader Brutus
zou de stad gesticht hebben toen hij, op weg naar het beloofde eiland, Gallië aandeed. De eerste
vermelding ervan is te vinden in een latere redactie (Faral p. 188: hs. eind elfde, begin twaalfde
eeuw; zie voor het probleem van de datering ‘dès l'année 830’ van de interpolaties echter p.
191) van Nennius' Historia Brittonum. Faral geeft als mogelijke niet echt bevredigende uitleg
van de passage dat het om een daad van verzoening voor het doden van de Latijnse held Turnus,
door Brutus' vader Aeneas, zou kunnen gaan. Geoffrey van Monmouth breidde het simpele
gegeven aanzienlijk uit: Brutus verschanste zich in zijn strijd met de plaatselijke bewoners op
deze plek waar hij later (‘ut Homerus testatur’) Tours stichtte, genoemd naar zijn dappere neef
Turnus die er sneuvelde en er begraven werd (Faral 1929 I, 188-198, II, 82-86, III, 9, 88-90).
Hangt de rol van Tours in de Britse mythe samen met de continentale aspiraties van de
Plantagenets? De stad maakte in ieder geval deel uit van de uitgestrekte bezittingen die dit
koningshuis in Frankrijk had.
Duitsland algemeen: Borchardt 1971, 224, 226 en passim, Homeyer 1982 passim, Graus 1987,
43. Xanten: zie noot 4.
Faral 1929 II, 87, 91, 97 e.v., Clark 1981, Homeyer 1982, 105.
Zie bijv. Rolland 1947, 572-573, 575-576 over Doornik. Vgl. Homeyer 1982, 98 over Italië,
en Clark 1981, 149 noot 2 waar hij wijst op de geringe aandacht die tot nu toe werd besteed
aan archeologische resten als mogelijke bron van inspiratie voor bepaalde passages bij Geoffrey
van Monmouth. Vgl. ook Reims en Xanten.
In Spanje hadden zich lang vóór de Romeinse verovering Griekse kolonisten gevestigd die hun
eigen sagengoed meebrachten (Homeyer 1982, 116); Zuid-Italië was tot in de elfde eeuw
Grieks-Byzantijns gebied. In Noord-Italië zijn Griekse stichtingen zeldzame uitzonderingen
(Gorra 1887, 98 noot 7); zie voor Frankrijk: Beaune 1985, 352, Chedeville e.a. 1980, 394-395;
voor Duitsland: Schmidt 1958, 64-82, 111-115.
Schmidt 1958, 81.
Thomas 1968, Borchardt 1971, 226-229. Deze stichting verbond Trier met het Babylonische
Rijk, het eerste van de vier universele wereldrijken die elkaar in de geschiedenis hadden
opgevolgd. Het Romeinse Rijk was het laatste van de vier.
Rolland 1947.
‘[...] elle fut renommée seconde Rome et encoire à présent en restent les traches car, à l'exemple
des Romains et selon les anchiens usaiges, sont portées derrière les prevostz de la dite ville
deux sceptres et verges d'argent en seingne de noblesse et excellence et de prééminence [...]’
(Rolland 1934, 301-303, citaat uit noot 27). Zie ook Thomas 1968, 202, 205 over Trier.
Dergelijke annexatie lijkt niet altijd te zijn opgetreden: vgl. Desportes 1979, 530-531 over
Reims.
Ook in het onderzoek naar de Trojaanse afstammingen heeft de door De Guise opgevoerde
Bavo nauwelijks aandacht gekregen. Over de bronnen van de Annales (die tevens een universeel
karakter hebben): Wilmans 1847. Editie, met Franse vertaling, door de markies de Fortia d'Urban
(1826-1838; over de kwaliteit van vertaling en bijgevoegde noten is wel geklaagd: zie Doutrepont
1934, 36). Albrecht als adressaat: Van Oostrom 1987, 35. Waardering en verspreiding:
Doutrepont 1934, 34-40. Bourgondisch prachthandschrift (KB Brussel 9242-9244): Doutrepont
1909, 414-418, Rouzet 1982. Brunet 1860-1880 II kol. 1836 noemt een Franstalige druk.
Bavo's geschiedenis: boek I kapittel 1 t/m 18. Vgl. voor het deels stereotype stadsbeeld Chedeville
e.a. 1980, 392.
‘Belgis autem civitas est Galliae, a quo Belgica provincia dicta [est]’ (Isidorus, Etymologiae
XIV, 4, 26, ed. 1911). Waarschijnlijk speelt interpretatie van civitas als stad in plaats van als
stam (zoals Caesar het in dit verband gebruikte) een rol: vgl. Clark 1981, 139. De Guises betoog
over Belgis in kapittel 12, 13 en 15 van de proloog. Plaveisel: boek I kap. 13. Andere
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identificaties betroffen Trier en Beauvais. De Guise lost dit probleem op door beide steden
inderdaad Belgis te laten noemen, maar pas veel later, in een van het eigenlijke Belgis
afhankelijke positie. Over het al dan niet bestaan van de vier auteurs is veel gediscussieerd: vgl.
Doutrepont 1934, 36-38, zie ook hierna. Balau 1902-1903, 449-450.
Jacques de Guise bouwt de uitleg van zijn intentie op vanuit de aanhef van de brief van de
apostel Jacobus: ‘Jacobus, een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus, groet de
twaalf stammen in de verstrooiing’. De twaalf stammen van Israël zijn de twaalf ‘stammen’
van Henegouwen. Jacob is de vorst, zijn zoons bij Rachel en Lea zijn de kerken, de adel en de
verzamelde derde stand (steden voorop) van Henegouwen, zijn illegitieme zoons bij de slavinnen
Bala en Zelpha zijn steden van Holland en Zeeland. Dina, de onteerde dochter, is Friesland en
telt niet mee wegens gebrek aan goede zeden. De Guise wil deze partijen, die door duizend-en-een
oorzaken in hun lange geschiedenis verdeeld zijn geraakt en hun oorsprong en verleden zijn
vergeten, door zijn studie naar dat verleden weer verenigen (proloog: kapittel 2, 5, 6, 7, 10 en
11).
Opstand Hericyniërs: boek IV kap. 2-4 en vlg., val Belgis: id. kap. 40 en 41. Zie ook Wilmans
1847, 310-313, 321, 323; Doutrepont en Doutrepont 1895, 93-100.
GW 5879. Citaten: [4]r en [6]v. Hoewel de Nederlandse bewerker rechtstreeks verwijst naar
‘meister Iacob van Velencijn doctoir in der gotheit die tot hartoech Aelbert alle dese dinghen
heft bescreven’ ([52]v) heeft er over de bron van de tekst tot nu toe onduidelijkheid bestaan.
Hirsch 1987 (lijst op p. 255 e.v.) voert de tekst op als ‘extract’ van Caesars Commentarii. Vgl.
GW VI kol. 21. Zie verder over deze produktie De vijfhonderdste verjaring 1973, nr. 202 (waar
gesproken wordt over geïmpliceerde ‘waardering en verbondenheid’ tussen Belgen en Romeinen)
en Pleij 1990, 149-151. Pleij ziet de aanpassing van de taal als commerciële zet van de drukker,
die men overigens nog steeds niet heeft kunnen achterhalen. Het is echter ook mogelijk dat
politieke oogmerken van Maximiliaan er achter zaten. De mededeling van de vertaler ‘Mair
want mi bevoelen [!] is niet meer te scriven dan onse duutse sprake gaet ende besonderlyng
onse nederduutze so laet ict hier bliven’ ([53]r) is in dat verband ook interessant; de vele
veroveringen in niet-Nederlandstalige gebieden worden niet verhaald.
Boek I, kapittel 7, 16 en 17. Zie voor Morinum als naam voor Terwaan Van Werveke 1924,
5-7.
Arnould 1947, 21-22, Wilmans 1847, 325-326. Vgl. Tyssens 1985, 176 over verzonnen bronnen
bij D'Outremeuse.
Jocundus (Troje in eveneens Maastrichtse, uitbreidende redactie): Balau 1902-1903, 316/317,
Baillien 1979, 12-13. Latere overname en uitwerkingen van de Tongerse mythe: idem s.v. Troie,
Troyens. Jean d'Outremeuse: Tyssens 1985 (citaten p. 184). Stichting uit Sicambria vermeld
bij Lemaire, zie Doutrepont 1934, 75-76. Zie ook Vaernewijck 1568 fol. 29v. Ook ten aanzien
van andere steden deden verschillende stichtingsverhalen de ronde.
De Gesellekens van Troyen: Paquay 1908. In 1682 werd door de Tongerse rederijkers een
historiespel De Groote koning Tongrus opgevoerd (Paquay 1905-1906 II, 113). Ook de naam
van de zestiende-eeuwse drukker Jasper Troyen lijkt met de Tongerse Troje-mythe in verband
te staan. Rouzet geeft als variant in het naamgebruik ‘Tongris’ en ‘Tungris’ en veronderstelt
op grond daarvan een Tongerse herkomst (Rouzet 1975, 226).
NK 659; tweede kapittel van de proloog: [+4]r- [+5]r. Zie over deze kroniek Fris 1898-1900,
136-153, BB I, 998-1004, Karel de Stoute 1977, nr. 62 en nrs. 46 en 54. Gewoonlijk laat men
de geschiedenis van Vlaanderen aanvangen met Liederik, eerste van de Forestiers, de voorvaderen
van de latere graven. Ook de hier toegevoegde proloog over de antieke wortels van Vlaanderen
bestond al in handschrift: vgl. Fris p. 152, BB p. 1003.
Over Beke en de latere Hollandse stedenstichtingen: Tilmans 1989. Bij Beke zijn de Slaven en
Wilten die Holland in de tijd van de volksverhuizingen bereiken afkomstig uit het moerasgebied
in Pannonië waar de Sicambrische tak van de Trojaanse vluchtelingen zich volgens de traditie
had gevestigd. Het Gouds kroniekje vertelt hoe de Britse stamvader Brutus bij zijn aankomst
in Albion reuzen aantreft, die hij verjaagt. Ze vluchten naar het ‘Sassenland’, waar ze de
Slavenburch bouwen op de plaats waar nu Vlaardingen staat. Andere steden, Leiden en Haarlem
onder meer, zouden in de vijfde eeuw na Christus zijn gesticht. Pas Aurelius werkt het antieke
verleden van Holland uit. Nijmegen: Van de Waal 1952 I, 124 noot 3. Groningen: Waterbolk
1952, 142.
Tyssens 1985, 180-181. Hangt het opnemen van Utrecht - toch niet echt directe omgeving weer met concurrentie tussen bisschopssteden samen?
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31. GW 6667 (ex. KB Den Haag 171 E 42). De reeks stedenverhalen op [A6]r-B2r. De meeste
komen, in wat andere vorm soms, ook al voor bij Hennen van Merchtenen (begin vijftiende
eeuw). Vgl. Van Eeghem 1958-1963 IV, 48-55, Swinnen 1987, 209, 210, 212. Zie voor Brussel:
Keesman 1987, 264-265, Pleij 1988, 170, 388.
32. Van den Berg 1987, 82-83. Vgl. Prost 1865, 127: onder de Trojanen die zich in Metz vestigen
bevinden zich vier voorname heren: de voorvaderen van m.n. genoemde belangrijke families.
Jean d'Outremeuse vermeldt de ‘nobles mariages’ die in Luik door Karel Martel zouden zijn
gesloten en waar de plaatselijke ‘lignages’ uit zouden zijn voortgekomen (Tyssens 1985, 193).
Zie voor Trojanen als beschavingsbrengers, ook op gebied van wetgeving en taal: Beaune 1985,
351-354.
33. Zie voor het vrijwel ontbreken van stadskronieken: Ebels-Hoving 1987, 225; ook in het Zuiden
komt het genre pas echt op gang na de middeleeuwen: vgl. Arnould 1947, 21-22, 46-49, 53-55.
Op de veronderstelde wervende kracht van de stichtingsverhalen en het streven er een zo ruim
mogelijk publiek mee te bereiken wijst ook de titelpagina van de uitgave Van Julius Caesar
(Antwerpen, Symon Cock, ca. 1545, ex. KB Den Haag): ‘Hier vindy oock die fundacien van
al den oudtsten steden van desen nederlanden, ende van wien si bekeert zijn totten kersten
gheloove.’
34. Wel, stelt hij, kan men uit het werk van Caesar begrijpen dat Atrebatas toen al een zeer oude
en beroemde stad was. Daarop volgt een fictief verhaal over de dappere strijd van Atrebatas
tegen Caesar (Manitius 1911-1931 II, 339-340). Vgl. over twijfel ook Homeyer 1982, 98: niet
de historische waarheid maar het behoud van het vanaf de Oudheid geldende wereldbeeld zou
de drijfveer achter het doorgeven van dit soort verhalen zijn.
35. Citaat Alderexcellenste Cronike: GW 6667 [A4]r. Caesars stedenstichtingen in Vlaanderen, in
deze Brabantse kroniek vermengd met de Brabon-stof, afzonderlijk bijv. in het gedicht Van den
Neghen Besten (De Pauw 1893-1914 I, 610 e.v.). Zie ook Doutrepont en Doutrepont 1895,
88-90, Beaune 1985, 353. Citaat Aurelius, naar Aeneas Silvius Piccolomini: NK 613 (ex. UB
Amsterdam) fol. 16r. Bataven: fol. 10r e.v. Over de visie op stedenstichtingen en het paradoxale
combineren van historische kritiek en mythische geschiedschrijving bij deze vroege humanist:
Tilmans 1989, 84 e.v. Over de verspreiding van de Divisiekroniek: Tilmans 1988, 177 e.v. In
de uitgave die ik van de verkorte versie zag (Antwerpen 1539; NK 658 ex. KB Den Haag)
kregen de stedenstichtingen nog steeds aandacht. Citaten Spieghel: Vaernewijck 1568 fol. 25v
en 26r. Verspreiding van het werk: BB V, 408-414. De geschiedenis van Belgis, die hier begint
in boek II, werd al eerder door hem behandeld in zijn Vlaemsche Audvremdigheid (1560, enige
herdrukken in de zestiende eeuw) en in zijn omwerking van Gerard van Salensons Cronijcke
van Vlaenderen in tcorte (1563). Zie BB V, 7-8, 405-408. Ook in andere regionale en lokale
kronieken blijft het legendarische welig tieren (Arnould 1947, 46-49, 53-55).
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De koopman en de verhalende literatuur
Rob Resoort
Lang voordat de steden in de Lage Landen zich begonnen te ontwikkelen, trokken
er al kooplieden en handelaars door Europa rond. Steeds duidelijker zijn de
aanwijzingen dat de handelsactiviteit in onze streken niet zozeer het gevolg is geweest
van de opkomst van de steden, doch veeleer beschouwd moet worden als een
continuering van dergelijke activiteiten in de tijd der Karolingers.1. Friesland, de
Maasstreek en Vlaanderen zijn in de elfde eeuw gebieden met aanzienlijke
handelsactiviteit, historische bronnen getuigen daarvan in overvloed.
Soms vinden we ook in een literair werk referenties aan activiteiten van kooplieden.
Bekend is een passage uit de St. Servaes-legende (ca. 1170-1180, maar slechts
compleet overgeleverd in een handschrift van ca. 1470) van Heinric van Veldeke.
Na Servaes' verblijf in Tongeren geeft een engel hem opdracht om naar Maastricht
te trekken. Deze passage wordt gevolgd door een uitvoerige en lovende beschrijving
(‘descriptio’) van deze stad en haar omgeving:
Des steyt die stat te maten
An eynre ghemeynre straten
Van Inghelant in ongheren+
Voer Colne ende voer tongheren
Ende alsoe dies ghelijck
Van Sassen in vrancrijck
Ende mit scepe die des pleghen
Te denemerken ende te norweghen.
Die weghe versamenen sich all dae.
Des is die stadt daer nae
Gheheiten Traiectum.
Daer sande god Seruaticum.
(ed. 1950, vss. 971-982)2.

De toegankelijkheid van de stad en de verbindingen met bijna alle streken in Europa
worden dus benadrukt, en dat is niet alleen een advertentie voor de stad als
pelgrimsoord, maar natuurlijk mede van belang voor reizende handelaars.
Bij Jacob van Maerlant vinden we directe verwijzingen naar kooplieden. In zijn
encyclopedische Der natueren bloeme (vóór 1270) wordt diverse malen over
kooplieden gesproken, vooral in het deel dat handelt over kostbare en geneeskrachtige
stenen. Zo zijn er stenen
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die kooplieden in vreemde landen bescherming kunnen bieden als de Celidonius, en
een steen als de Crisoletus, die angsten kan verdrijven, en die door kooplieden
helemaal uit Ethiopië wordt gehaald.3.
In de tijd dat onze Middelnederlandse literatuur op schrift een aanvang neemt, spelen
kooplieden in het dagelijks leven reeds lang een belangrijke rol. Wat in deze bijdrage
- die niet meer dan een eerste verkenning kan zijn - centraal zal staan is niet zo zeer
de vraag of er ook teksten speciaal voor kooplieden werden geschreven, als wel vanaf
wanneer zij in verhalende Middelnederlandse werken optreden en welk beeld daarin
van hen wordt geschetst. Vinden we in deze vorm van middeleeuwse literatuur op
enigerlei wijze commentaar, ten goede of ten kwade, op de belangrijke plaats die
kooplieden in het economisch leven innamen?
In de Oudfranse literatuur is de beeldvorming over kooplieden, zeker waar het
rijke kooplieden en handelaars betreft, bepaald niet vleiend, noch in de oudere
chansons de geste, noch in de vroege Franse hoofse epiek. De auteurs van die werken,
schrijvend voor een adellijk publiek, beschouwen iedereen die niet tot hun klasse
behoort als vilains, ook rijke kooplieden en vermogende burgers. Hoewel deze laatste
twee groepen zich door hun materiële positie duidelijk onderscheidden van andere
‘vilains’ en dichter bij de adel stonden, wordt er in de profane verhalende literatuur
van de adel steevast denigrerend over hen gesproken (zoals in de hoofse epiek), of
worden zij (in de vroege chansons de geste) gebruikt om het humoristisch gehalte
van het werk te verhogen.4.
Aangezien we nauwelijks handschriften uit de twaalfde en dertiende eeuw bezitten,
is het moeilijk, zo niet onmogelijk om op grond van de Middelnederlandse
bewerkingen van Oudfranse chansons de geste zicht te krijgen op het literaire beeld
van de koopman in deze vroege periode: de wel aanwezige afschriften uit later tijd
kunnen immers op dit punt zijn aangepast. Kooplieden als in de Franse werken treffen
we bij ons echter niet in aan. Naast werken als Florigout, Hughe van Bordeus en
Willem van Oringen, waar ridders zich met wisselend succes voor koopman uitgeven,5.
is Madelgijs voor mij het enige werk waar een echte koopman optreedt. Van dit werk
bestaan zoals bekend twee Middelnederlandse versies, een korte en een lange, die
geen van beide compleet zijn overgeleverd. De korte versie wordt echter
gerepresenteerd door de Vroeg-nieuw-hoogduitse Malagis, die een ‘nagenoeg
woordelijke vertaling’ bevat van de Middelnederlandse Madelgijs.6. Het verhaal opent
met de bruiloft van hertog Bueve van Eggermont en de zuster van de graaf van
Moncler, Druwane. Tijdens het feest verschijnt er een koopman, die het bruidspaar
Rose, de
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dochter van de heidense graaf van Palerne, te koop aanbiedt. Druwane is zeer
gecharmeerd van dit vijftienjarige meisje, koopt haar voor honderd bisanten, en
neemt haar als kamermeisje in dienst. Dat zal leiden tot een wraakactie van haar
vader.7.
Het optreden van deze koopman is door de Middelnederlandse bewerker ingevoegd
ter verklaring van de aanwezigheid van de dochter van de graaf van Palerne, want
in het Franse chanson de geste Maugis d'Aigremont wordt deze transactie niet vermeld.
Daar wordt alleen gezegd dat een van de twee dames die de hoogzwangere hertogin
omringen een slavin was, de over zee gekochte dochter van de ‘amiral de Palerne’.8.
De koopman treedt in dit werk dus louter op als intermediair. Commentaar op zijn
handelen, in negatieve of positieve zin, wordt niet gegeven. Slavenhandel kwam
voor, in de twaalfde eeuw was Verdun zelfs gespecialiseerd in mensenhandel, waar
men zich vooral richtte op het mohammedaanse afzetgebied in Spanje.9.
Ook in onze vroege hoofse epiek speelt de koopman een in vergelijking met Frankrijk
bescheiden rol. In veel werken treedt hij helemaal niet op: Walewein, Ferguut en
Lantsloot vander Haghedochte bij voorbeeld bevatten er geen.
Ik ken maar één passage die enigszins overeenkomt met de wijze waarop de
koopman vanuit de gezichtshoek van de adel in de oudere Franse literatuur graag
wordt geportretteerd, en die staat in de Percheval.10.
De oudste dochter van de edele Thybaut brengt haar vader ertoe een toernooi te
organiseren, waarop haar geliefde, de jonge ridder Meliandelijs, zijn dapperheid kan
bewijzen. Walewein komt er, op weg naar het hof van Scaveloen, waar hij een gevecht
moet aangaan, toevallig langs. Om geen risico te lopen, neemt hij geen deel aan het
toernooi, maar beperkt zich tot de rol van toeschouwer. Daardoor haalt hij zich de
hoon van Thybauts oudste dochter en andere jonkvrouwen op de hals, die het maar
niets vinden dat deze ridder zich afzijdig houdt van het toernooi.
‘Hets een coeman’, sprac die ene,
‘Ende vard aldus, alsict verneme,
Ende vard oft hi een ridder si
Omden tol tontforne daer bi.’
Sulke seide: ‘Het es een wisselare.’
Dus maectense haer sceren oppenbare
Met Waleweine. (...)
(ed. Jonckbloet, I, vss. 37281-37287)
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Alleen de ‘joncfrouwe metten clenen mouwen’, de andere, jongere dochter van
Thybaut neemt het voor Walewein op:
‘En es wisselare noch coman,
Maer hi scient een edel man,
Ende es wel elcs ridder genoet;
Want sine speren sijn so groet.’
(idem, vss. 37289-37292)

Buiten de Arturepiek treffen we verder een negatief beeld aan in de Beatrijs. Als
Beatrijs door haar minnaar van kostbare kleren is voorzien, het klooster de rug toe
keert, en samen met hem de nacht inrijdt, krijgt ze bij het aanbreken van de dag, op
het tijdstip dat ze de primen zou hebben geluid, sombere gedachten:
Ic ducht mi die vaert sal rouwen:
Die werelt hout soe cleine trouwe,
Al hebbic mi ghekeert daer an.
Si slacht den losen coman
Die vingherline van formine
Vercoept voer guldine.
(ed. 1963, vss. 301-306)

De wereld wordt hier vergeleken met een valse koopman, die inferieure waar verkoopt
voor iets waardevols. De interpretatie van vers 304 is problematisch. Zijn alle
kooplieden ‘loos’, of zijn er naast gemene ook nog eerlijke? Hoe dit ook zij, het feit
dat in deze versie van het Beatrijs-verhaal, die bedoeld was voor een hoofs publiek,11.
verwezen wordt naar een valse koopman, strookt met het optreden van kooplieden
in de Franse literatuur.
De weinige plaatsen waar verder een koopman optreedt of wordt genoemd lijken
overigens het beeld uit de Franse literatuur niet altijd te bevestigen. Dat blijkt uit
Karel ende Elegast.
Karel rijdt in het bos en denkt aan Elegast en zijn gezellen, die hij eertijds verdreven
heeft en nog steeds achtervolgt. Zodoende heeft Elegast geen vaste verblijfplaats en
moet hij zich schuilhouden in wildernis en wouden,
Ende moet allene bejagen
Daer si hem alle op ontdragen.
Maer so vele esser an:
Hi en steelt genen armen man,
Die bi siere pinen leeft.
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Dat pelgrim ofte coopman heeft,
Laet hi hem gebruken wel.
Maer hi en versekert nieman el:
Bisscoppen ende canoniken,
Abden ende moniken (...)
(ed. 1982, vss. 244-253)

Het type koopman waarvan hier sprake is, is niet de rijke, grote koopman, maar
iemand die waarschijnlijk met zijn handelswaar op zijn paard of muilezel (al dan
niet met kar of wagen) het land doortrekt en zo, hard werkend, een kleinigheid weet
te verdienen.
Een vergelijkbare plaats treffen we in de Moriaen. De zwaar toegetakelde ridder,
die door Percheval naar Arturs hof is gestuurd, vertelt desgevraagd zijn levensverhaal.
Nadat hij zijn erfgoed er doorheen had gejaagd en tot volstrekte armoede was
vervallen, heeft hij zijn toevlucht moeten nemen tot slechte praktijken:
Doe moestic varen achter lande
Ic moets lien [bekennen] al eest scande
Wie so quam in mi gemoet
Vordi penninge of ander goet
Waest pelegrim oft coepman
Ic dede den raet dat ict gewan
Mi mochte lettel goeds ontgaen
Ic hebbe menege ondaet gedaen
(ed. [1970], vss. 159-166)

Moriaen gedroeg zich, in tegenstelling tot Elegast, dus als een slechte ridder. Het
aanvallen en beroven van met hun waar rondtrekkende kooplieden was één van zijn
‘ondaden’.
De overeenkomst tussen deze twee passages uit Karel ende Elegast en Moriaen
is opvallend groot.12. Wellicht was deze combinatie van pelgrim en koopman, in een
vergelijkbare context, een standaardformule voor schrijvers en voordragers. Maar
ook dan mogen we er mijns inziens uit afleiden dat dergelijke kleine, als marskramers
rondtrekkende kooplieden voorkwamen en in die tijd niet onwelwillend werden
bekeken. Een standaardformule ontstaat namelijk niet zo maar. Zij moet aanvankelijk
wel degelijk ook zin hebben gehad, en hebben gerefereerd aan iets wat bekend was.
Kooplieden en pelgrims hebben gemeen dat zij zich verplaatsten over de openbare
wegen, en dus altijd een doelwit zijn geweest voor criminelen. Zo komt de combinatie
van koopman en pelgrim ook al voor in een kroniek van de abdij van Affligem uit
ca. 1150. Als de auteur beschrijft hoe de plaats waar de abdij nu staat er vroeger
uitzag, zegt hij:
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Deze plaats was toen alleen geschikt voor de samenkomsten en de boze
plannen van rovers, zowel omdat die plaats verlaten was, alsook omdat
hij dicht bij de openbare weg lag, die een doortocht bood aan pelgrims en
kooplui die overal vandaan kwamen; de rovers legden zich daar in
hinderlaag om hen te beroven.13.
Als we dus al te maken hebben met een vaste formule, hoe dan ook is het een
veelzeggende mededeling. Over dergelijke criminele praktijken langs vaste
handelsroutes horen we ook in de prozaroman van Limborch. Aan het begin van het
39e kapittel in de prozaversie spreekt een roverhoofdman zijn kompanen als volgt
toe: ‘hier int wout van ardennen daer pleghen te passeren cooplieden wt vrancrijc.
wt lymborch. ende wt brabant. laet ons alle passagen verspien.’
De eenvoudige koopman-marskramer wordt in de Middelnederlandse literatuur
wellicht het fraaist en meest uitvoerig geportretteerd in de roman van Heinric en
Margriete van Limborch, een omvangrijke, oorspronkelijk Middelnederlandse hoofse
avonturenroman uit het begin van de veertiende eeuw.14. Margriete, de dochter van
de hertog van Limborch, is verdwaald en heeft de nacht doorgebracht in een boom
om veilig te zijn voor wilde dieren. Nadat zij haar lot heeft beklaagd, hoort zij een
ander hetzelfde doen. Een koopman met een kar vol goederen is in het bos door
rovers overvallen en klaagt nu Fortuna aan. Alles wat hij met zware arbeid had
verkregen is hij kwijt.15. Dat hij beroofd is van al zijn goederen, telt voor hem zwaar;
hij voelt zich van zijn eer beroofd
Ic ben ten ende al miere eere,
Inne dar te lande niet wederkeren
(boek I, vss. 289-290)

zegt hij tot Margriete, en daarom is hij bereid haar naar haar ouderlijk hof te
vergezellen.16. Hoe groot de afstanden waren die deze sympatieke koopman met zijn
paard en wagen aflegde, vermeldt de tekst niet.
Het eerste boek van de rijmversie van Limborch schetst verder nog een beeld van
de gang van zaken in een havenplaats, hier die van Athene, waar plaatselijke
kooplieden naar de haven komen als er een schip met koopwaar arriveert. Het schip
met Margriete is 's avonds laat de haven binnengelopen en de volgende ochtend
vroeg
Hoerde men ghinder groet geclanc
Van den coemannen die vernomen
Hadden, datter ware comen
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Een cogghe met coemenscepe;
Alle liepen si ten scepe
Om te besienen met wat waren
Dat comen ware ghevaren,
(boek I, vss. 861-867)

Vooraan de dienaren van de graaf, die het recht van eerste keus had.
De tekst geeft nauwelijks informatie over de ‘veerman’ die een sloep had uitgezet
toen hij al zeilend aan een oever waar hij nog nooit een levende ziel had waargenomen,
een, ook van verre te zien, schone en bedroefde dame zag zitten. Hoewel Margriete
zegt dat haar vader even weg is, op zoek naar een huis, neemt de man haar mee naar
zijn schip en brengt haar naar Athene. Pas in de zojuist aangehaalde passage blijkt
dat het een koopmansschip betreft. De ‘veerman’ staat haar af aan de dienaren van
de graaf.17.
Per schip reizende kooplieden komen we vaker tegen in de Middelnederlandse
literatuur, zoals bij voorbeeld in Floris ende Blancefloer, waar rijke kooplieden
Blancefloer te Nicle voor gigantische schatten overnemen van door de koning
gecharterde kooplui. Ze hebben zoveel voor haar over, omdat ze ervan overtuigd
zijn dat de emir van Babilonië hen er het dubbele voor terug zal geven. Dit sluit aan
bij wat bekend is over de koopman tot in de veertiende eeuw: in eerste instantie
handelaren in uitzonderlijke, zeldzame, luxueuze en exotische goederen, zaken waar
vanuit de maatschappelijke bovenlaag vraag naar was. Meestal betrof het kostbare
artikelen van gering gewicht en volume, zoals specerijen, sjiek laken en zijde.
Aangezien de prijzen in het Oosten stabiel bleven, konden de kooplieden hun winst
al van tevoren uitrekenen.18. Een buitenkansje in de vorm van een uitermate schone
dame kon er ook wel bij, zeker in een tijd waarin slavenhandel, hoewel veroordeeld
door de kerk, nog vrij normaal was.
Floris zelf doet zich eveneens voor als een reizende koopman, en gezien zijn stoet,
een puissant rijke: hij voert twaalf lastpaarden met zich mee, drie beladen met zilver
en goud, drie met muntgeld ter betaling van onkosten onderweg, twee met fraai
bewerkt linnen, zijfluweel en kostbaar scharlaken, en de andere vier met bont.19. Deze
stoet wordt vergezeld door twaalf schildknechten, een hofmeester, een kamerling en
de twee burgers-kooplieden die Blancefloer ter verkoop hadden aangeboden, allen
uiteraard verkleed als koopman. Het paard dat Floris van zijn vader meekrijgt en de
uiterst kostbare tuigage moet wel opzien gebaard hebben. De tekst besteedt er een
zeventig verzen aan om het te beschrijven! Of er in die tijd werkelijk kooplieden op
zulke paarden en met zo'n uitrusting aan rondtrokken valt te betwijfelen. In het verhaal
zelf plaatst niemand er vraagtekens bij. Dat
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gebeurt wél ten aanzien van Floris' houding.
Blijkens de Floris kwamen reizende kooplieden wel vaker voor, want er lijken
reeds burgers te zijn die er gespecialiseerde herbergen op na houden, die, zoals uit
de beschrijvingen valt af te leiden, niet tot de eenvoudigste behoorden: fraaie huizen,
met een keur van eten en drinken, en stallen voor de paarden.20. Of hebben we hier evenals bij de beschrijving van Floris' paard - eerder te maken met een geïdealiseerde
voorstelling van zaken, bedoeld voor een publiek van hovelingen?
De gastvrouw in de herberg is een goed waarneemster. Als zij Floris, die eten noch
drinken aanraakt, in gepeins verzonken ziet, zegt ze tegen haar echtgenoot:
Al seggen si dat si comanne sijn,
Si sijn elre omme geport uut.+
(ed. Mak, vss. 1666-1667)

+

[zijn om iets anders
uitgereden]

De vermomming blijkt dus niet echt te werken. Waar in de vroege Franse chansons
de geste dergelijke scènes hilariteit opwekten, omdat adellijke heren zich niet
overeenkomstig hun vermomming wisten te gedragen, en bespot werden door
omstanders, zo valt ook hier de adellijke Floris door de mand. Maar in plaats van
spot is hier, mede blijkens de vragen die de waard vervolgens stelt, eerder sprake
van bezorgdheid ten aanzien van de ‘koopman’.
De vermomming als koopman speelt in veel meer teksten een rol, en lang niet altijd
wordt daar de spot mee gedreven. Meermalen blijkt zo'n vermomming goed te werken,
zoals in Hughe van Bordeus. Huge heeft zijn onmogelijk geachte missie naar de emir
volbracht en wordt bij zijn terugkeer overvallen door zijn valse broer Gheraert. Twee
van zijn helpers weten echter te ontsnappen en bereiken, vermomd als pelgrim,
Bordeus, Huge's stad. Daar verkleden zij zich vervolgens als kooplieden:
[...] enen peilgrijn
Ende elc adde zinen slavijn+
Uut gedaen om die dingen.
Als cooplieden si ghingen
In ene herberge binder stede,
Ende hem te gemake dede
Elkerlijc na zijn gevouch
Want si adden ghelts genouch
(ed. 1967, vss. 507-514)21.

+

[grove mantel]
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Een grotere prestatie leveren de burggraaf van Couchy en zijn neef Lucaen, die in
deze vermomming zelfs oude bekenden, waaronder de vriendin van de graaf, langdurig
weten te misleiden en probleemloos te Faiuweel en later te Parijs rond kunnen lopen.22.
Vermommingen die niet blijken te werken, treffen we aan in Florigout en Willem
van Oringen. De zogenaamde kooplieden in beide werken vertellen hun opponenten
tevens dat zij beroofd zijn om te verklaren dat zij geen koopwaar bij zich hebben.23.
Dit type plaatsen draagt echter nauwelijks bij aan de beeldvorming van kooplieden
in onze literatuur.24.
In de tot dusver genoemde teksten spelen kooplieden, of als zodanig vermomde
ridders, dus slechts een marginale rol. De koopman blijkt, evenals de pelgrim een
favoriete vermomming te zijn in literaire teksten.25. Daarnaast worden kooplieden
gebruikt ter vergelijking of als karakteristiek, en nemen zij - meestal terwille van
transport - deel aan de handeling voor zolang dat nodig is, waarna zij verdwijnen uit
het verhaal.
Het beeld dat van hen geschetst wordt, varieert van neutraal (Floris, Madelgijs)
tot sympathiek (Limborch, Karel, Moriaen en Maerlant) en onsympathiek (Beatrijs
en Percheval). Met uitzondering van Floris en wellicht ook van Madelgijs is er eerder
sprake van de eenvoudige koopman-marskramer dan van de rijke koopman die verre
reizen maakt.
Wanneer we letten op de chronologie van deze werken, lijkt de ruimte die
kooplieden in het verhaal innemen in de loop der tijd te groeien, maar dat kan
samenhangen met de lengte van de teksten, alsmede met een tendens tot realistischer
beschrijving.26. Hoe langer de tekst, des te meer beschrijvingen, ook van kooplieden,
handelszaken, vervoer en reizen.
Voordat ik overstap naar gedrukte literatuur uit de late middeleeuwen wil ik nog
twee teksten ter sprake brengen uit de handschriftelijke periode, die beide een positief
beeld van de koopman schetsen. Van het ene verhaal, over de Herzog von
Braunschweig, wellicht oorspronkelijk van de hand van Augustijnken van Dordt,
beschikken we, net als bij Madelgijs alleen over een vijftiende-eeuws Duits afschrift.27.
De niet bij naam genoemde 21-jarige en hooglijk geprezen zoon van de hertog
van Brunswijk biedt de koning van Spanje hulp tegen een aanval van de sultan van
Babylon en diens bondgenoten. Aanleiding tot de belegering vormt evenals in
Madelgijs de aanwezigheid van diens gekerstende dochter.
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De hertog zegeviert en krijgt de Spaanse kroon aangeboden, hetgeen hij afslaat. Hij
blijft nog een jaar aan het hof en wordt daar verliefd op de koningin. Met een list
verlaten zij het hof en ontmoeten elkaar in Santiago. Vandaar trekken zij verder naar
Venetië. Onder een linde aan de oever van de zee gaat hun geweten echter knagen.
Beiden betreuren het dat zij elkaar uit hun oorspronkelijke staat gehaald hebben. Als
haar geliefde slaapt, neemt de koningin de benen. Zij denkt zich met handwerk in
leven te kunnen houden, en hoopt dat hij naar z'n land zal terugkeren en ‘folgen
ritterlicher eren’.
Een koopman uit Baldach, die haar aantreft, neemt haar desgevraagd mee. Zij
blijft bij diens gezin in huis en geeft de kinderen onderricht. Wanneer hij verneemt
dat zijn vader is overleden, keert de hertogszoon terug en neemt na strijd met
opstandigen het erfgoed in bezit. De koning van Spanje sterft eveneens. Omdat er
strijd en chaos uitbreekt wordt de hertog opnieuw te hulp geroepen en tot koning van
Spanje gekroond.
Als de koopman met zijn waren naar Spanje vaart, vergaat zijn schip voor de kust
van Sevilla. Ontredderd klaagt hij dan
‘O wee den groissen leyte!
Gestern waz ich rijch von goide,
Nu bin ich vol armuyt.
Myns gudes waz ich zu lande komen
Daz hait der meyer [zee] genommen,
Daz myr werden nyt enkan’.
(ed. Priebsch 1896, p. 214, vss. 14-19)

Op advies van een Spaanse koopman begeeft hij zich met zijn verhaal naar de nieuwe
koning, die hem een ander schip geeft.28. Terug in Baldach vertelt hij zijn dankbaarheid
te willen tonen, waarop de koningin aanbiedt een zestal wandtapijten voor hem te
maken. Dat worden afbeeldingen van scènes uit hun liefdesleven. Na de ontvangst
van dit geschenk reist de koning als schipper vermomd naar Baldach. Herkenning
en vereniging, eind goed al goed. In dit verhaal zien we een gastvrije, hulpvaardige
koopman, die, als hij zelf in de problemen zit, eveneens geholpen wordt. Wie goed
doet, goed ontmoet, zou je kunnen zeggen.
Eenzelfde strekking vormt het stramien voor het enige werk uit de handschriftelijke
periode met kooplieden als hoofdpersonen, de korte vertelling Van tween ghesellen
die elc voer andren sterven wilden, overgeleverd in het Comburgse hs. (ca.
1380-1425).29. Het draait om twee kooplieden die een voorbeeld bieden van echte,
onbaatzuchtige en opofferende vriendschap: ‘rechte jonstelike trauwe, Die in blisce-
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pen ende in rauwe Blijft ende niet en es wisselbaer’ zoals de tekst aan het begin
vermeldt. De ene koopman woont in Brugge, de ander in Baldac (ook hier). Zij
hebben door middel van boden en brieven, veelvuldig contact, maar hebben elkaar
nog nooit gezien.
Op het eerste gezicht lijkt dit een verhaal dat direct te relateren valt aan het
toenemende belang van kooplieden in de Zuidelijke Nederlanden in het economische
leven. Het verhaal handelt over de zogenoemde ‘Fernkaufmann’, die door middel
van correspondentie zijn zaken vanuit zijn domicilie regelt.30. Vele details komen
overeen met de realiteit: de Brugse koopman is rijk (bezit gouden en zilveren bekers
en schalen) en zal eerlang in het huwelijk treden met een mooi, rijk meisje van goede
komaf (adel?), en men weet langs welke route men moet reizen.
De Bruggeling staat zijn aanstaande grootmoedig af aan zijn vriend uit Baldac,
maar raakt kort daarna aan lager wal, wordt verbannen en reist naar Baldac. Uit
schaamte31. durft hij niet direct naar het huis van zijn vriend te gaan, maar raakt
daardoor buiten zijn schuld verwikkeld bij een moordzaak. Hij wordt schuldig geacht
en moet hangen. Vlak voor zijn executie redt zijn vriend hem door zelf de schuld op
zich te nemen. Uiteindelijk bekent de echte dader zijn misdaad en worden beide
vrienden (en later ook de echte schuldige) in vrijheid gesteld. De Bruggeling blijft
zijn verdere leven bij zijn vriend wonen, krijgt de helft van diens goederen en
bovendien zijn zuster als vrouw. ‘Dus was trauwe gheloent met trauwen’, zo eindigt
het verhaal en daarmee wordt teruggegrepen op de opening.32.
Dit verhaal schetst een uiterst positief beeld van kooplieden: ze mogen dan rijk
zijn, maar ze dragen het hart op de juiste plaats. Voorzichtigheid is echter geboden.
Het verhaal is een bewerking - rechtstreeks of indirect - van de tweede parabel uit
de Disciplina clericalis (twaalfde eeuw) van Petrus Alfonsus, die vaker in het
Middelnederlands bewerkt is.33. Bij Petrus vertelt een vader dit verhaal aan zijn zoon
als een voorbeeld van echte vriendschap en ook bij hem wordt dit gedemonstreerd
aan twee kooplieden, een uit Egypte en een uit Baldach. Op een aantal punten
verschillen beide versies.34.
Het feit dat de Middelnederlandse auteur vrijwel als enige tal van rationaliseringen
in dit exempel van ware vriendschap heeft aangebracht, maar de hoofdpersonen niet
heeft vervangen, lijkt erop te wijzen dat het publiek voor wie deze tekst bestemd
was, en dat blijkens vs. 12 bekend was met de stad Brugge,35. zich dergelijke
kooplieden heeft kunnen voorstellen. Dat strookt ook zeker met de realiteit. Maar
hoe moeten we deze positieve schildering van de twee kooplieden interpreteren. Dát
zij positief worden voorgesteld is vanuit de ont-
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staansgeschiedenis niet vreemd: kooplieden waren in de Arabische wereld zeer geacht
en respectabel. Het feit dat de bewerker hen als hoofdpersonen handhaaft, zou er op
kunnen wijzen dat het verhaal op enigerlei wijze vanuit de koopliedenstand tot stand
is gekomen en dat hier derhalve sprake is van een idealiserende, bewust positieve
beeldvorming. De tekst zou dan tevens een voorbeeld zijn van de wel geopperde
voorkeur van deze druk bezette mensen voor korte verhalen.

Late middeleeuwen
Wanneer we kijken naar literatuur uit de late middeleeuwen dan lijkt er wat betreft
het optreden van kooplieden niet zo veel te veranderen. Verhalen die alleen om
kooplieden draaien, komen we ook dan nauwelijks tegen. Alleen in verhalen die-direct
of indirect-teruggaan op Italiaanse bronnen treden kooplieden veelvuldig op. Dat
geldt allereerst voor de anekdotes (vaak aangeduid als ‘cluchten’36.) en novellen, van
Boccaccio tot aan Poggio.
Hoewel in enkele langere verhalen een grotere rol voor kooplieden lijkt te zijn
weggelegd, moeten wij bij nadere beschouwing toch steeds constateren dat de
koopman bijzaak blijft. Het verhaalgebeuren draait in feite om een ander personage,
meestal zijn vrouw.
Dit gebeurt bij voorbeeld in Teghen die strael der minnen. Het verhaal speelt zich
af in het Italiaanse Genua, en dat is al veelzeggend in een tijd waarin ‘een Genuaan’
een aanduiding is voor een koopman. De tekst verschijnt bij ons tegen het einde van
de vijftiende eeuw in druk, maar was elders reeds eerder bekend.37. Eén van de burgers
uit die stad, Aronus, die zich van jongs af aan actief met koopmanschap bezighield,
en daarvoor veel op reis moest, is daar zeer vermogend mee geworden. Omdat hij
alleen leefde voor zijn werk kon hij een vrouw en kinderen niet gebruiken. Met het
stijgen der jaren (50) begint hij zich zorgen te maken over zijn situatie en zijn fortuin.
Wat heeft dit alles voor nut gehad nu er niemand is om dit te erven, en bovendien
wie zal hem na zijn dood gedenken? Hij wordt jaloers op echtparen met kinderen,
en draagt twee wijze mannen op een geschikte vrouw voor hem te zoeken. Dat wordt
Marina, ‘een schone jonghe maghet, edel van gheboorten’.38. Na hun huwelijk brengt
hij een jaar lang ‘in groter ghenoechten ende vrolicheden’ (p. 68) met haar door.
Men zou verwachten dat dit - gezien de reden van het huwelijk-zou resulteren in
een zwangerschap en de geboorte van een zoon, maar daarover horen we niets. Het
gaat in deze geschiedenis niet zozeer om
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de koopman als wel om de verleidingen waaraan zijn vrouw wordt blootgesteld. Na
het eerste huwelijksjaar krijgt Aronus' koopmansnatuur de overhand. Hij moét er
weer op uittrekken, thuis zou hij verkommeren tot de dood erop zou volgen. Hij
neemt contact op met oude collega's en maakt plannen, waarbij tal van details worden
vermeld. Wanneer zij tenslotte uitzeilen, verdwijnt ook Aronus definitief uit het
verhaal, en draait het verder om zijn jonge vrouw Marina.
Dat zij tijdens de lange periode waarin haar (oude!) echtgenoot afwezig is
geconfronteerd zou worden met wellustige gevoelens van haarzelf en, gezien haar
leeftijd en schoonheid, ook van anderen, stond vast. Om die reden had Aronus dit
onderwerp al voor zijn vertrek uitvoerig ter sprake gebracht, en haar geadviseerd om
in ieder geval een net en betrouwbaar persoon uit te kiezen, die hun beider eer zou
bewaren. Voor hem stond het vast dat zij hem, vanwege haar leeftijd en de daarbij
behorende natuurlijke neiging tot liefde, ontrouw zou worden.
Dankzij de tact en instructie van Dagianus, een ‘alder wijse doctoor inden rechten,
die veel jaren hadde te Bononien [Bologna] ter scolen gelegen ende was doctoor in
beiden rechten, gheestelike ende waerlike’ (p. 86) pakt het echter anders uit. Deze
man leert haar dat zij ‘doer abstinencie ende vasten des lichaems soude uut doen
ende vergheten die luxuriose liefte ende oncuysheit des lichaems’ (p. 100) en
zodoende haar zuiverheid, faam en goede naam, van haar man en zichzelf weet te
bewaren.
De koopman is dus vooral een geschikte persoon om de verleidingen te illustreren
waaraan - vooral jonge - vrouwen worden blootgesteld als hun echtgenoot van huis
is. Aronus is wel een van de hoofdpersonen in dit verhaal, maar hij staat in dienst
van de optiek vanuit de vrouw. Hoewel het verhaal veel referenties aan kooplieden
en hun werkzaamheden bevat, gaat het uiteindelijk om de kuisheid van (koopmans?)
vrouwen. Dat zou ook nuttig kunnen zijn voor de mannen, en in de moraal wordt
dan ook vermeld dat Marina op deze wijze ook de goede faam van haar man had
weten te bewaren, maar er wordt geen enkele ‘handleiding’ voor mannen in dergelijke
situaties gegeven. Het probleem ligt bij de vrouw en die moet daar zelf een oplossing
voor zien te vinden.39. Toch blijft de verschuiving van het identificatie-aanbod
man-van-huis naar man-op-zakenreis tekenend, en als zodanig relevant voor het
onderzoek naar de relatie tussen kooplieden en literatuur. Wellicht mogen we
kooplieden zelfs als de primair beoogde recipiënten van dit soort teksten zien.
In 1531 verschijnt Frederick van Jenuen (opnieuw een belangrijke rol
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voor Genua!) bij Willem Vorsterman te Antwerpen in druk.40. De titelpagina onthult
al een deel van de inhoud van deze ‘warachtige historie cortelinge gesciet’: ‘heer
Frederick’ uit Genua ‘in Lombardije’ is een als man verklede koopmansvrouw, die
dertien jaar lang de koning van Alkaren diende. Deze geschiedenis schotelt het
publiek aanvankelijk zelfs vier kooplieden voor, die er in 1424 vanuit verschillende
steden (maar de tekst noemt er slechts twee41). op uit trekken ‘om haer comenscap te
hanteren’: Coenraet van Spanje, Borchert van Frankrijk, Jan van Florence en
Ambrosius van Genua. Ze treffen elkaar te Parijs, zoeken daar een herberg en omdat
het vastelavond is hebben ze zin in vertier. Op hun kosten nodigt de waard buren en
vrienden uit en wordt er veel gegeten en gedronken, alles in eerbaarheid. Op een
gegeven moment stelt Jan voor dat zij elk een vrouw zoeken en zich daarmee in hun
eigen kamer terugtrekken. Hij beargumenteert dit met de veronderstelling dat ook
hun echtgenotes zich op deze avond wel met een minnaar zullen vermaken: vrouwen
zijn immers niet te vertrouwen, hun hart is niet van steen en zij hebben een wankelbare
natuur. Zijzelf daarentegen
reysen in reghen ende in wint over zee ende over zant ende oec over lant
ons leven ter aventueren stellende. Ende onse vrouwen eten ende drincken
vanden besten, sonder sorge ende sonder arbeyt, ende oec by aventueren
met goede gesellen (fol. A3r)
Ambrosius protesteert heftig: hij is ervan overtuigd een eerbare en deugdzame vrouw
te hebben, die op niemand anders wacht dan op hem. Hij zou zich eerloos gedragen
als hij hier zijn huwelijk brak.42. Jan van Florence durft er vijfduizend (!) guldens om
te verwedden dat hij Ambrosius' vrouw zal kunnen verleiden. De weddenschap wordt
afgesloten.
Als Jan haar ontmoet, ziet hij al op het eerste gezicht dat het hem nooit zal lukken,
en neemt daarom zijn toevlucht tot list en bedrog. Hij dringt ongemerkt binnen in
haar slaapkamer, ziet dat zij een vlekje op haar lichaam heeft, en neemt enige juwelen
mee, die hij zegt van haar als geschenk ontvangen te hebben. Ambrosius, overtuigd
van haar ontrouw, gebiedt een dienaar zijn vrouw te doden, maar zij weet door een
list te ontkomen. In manskledij gaat ze op reis, noemt zich ‘Frederick van Jenuen’
en belandt uiteindelijk bij de koning van Alkaren, waar zij tot een zeer hoge positie
stijgt. Wanneer de valse koopman Jan daar na vele jaren arriveert, zijn koopwaar
laat zien en desgevraagd vertelt hoe hij aan de door Frederick herkende juwelen is
gekomen, ontbiedt Frederick Ambrosius naar Alkaren. De valse koopman wordt
terechtgesteld en het echtpaar keert, na tien jaar gescheiden te zijn, terug naar Genua.

Herman Pleij, Op belofte van profijt

294
Ook in dit verhaal, dat in Duitsland zelfs onder de titel Von twen kopluden unde eyner
thuchtigen framen frauwen circuleerde, zijn de kooplieden dus slechts bijfiguren.
Zij brengen de gebeurtenissen op gang, en we krijgen enige informatie over hun
voortdurende inspanning en ontberingen, maar het wordt al snel duidelijk dat de
deugdzaamheid van de vrouw, en in het bijzonder haar kuisheid, het centrale thema
is. Slechts details refereren aan kooplieden, waarschijnlijk evenals bij Teghen die
strael, omdat mensen met dat beroep hun vrouw langdurig alleen moesten laten en
haar kuisheid dus meer op de proef werd gesteld dan die van andere vrouwen.43.
Het werk dat waarschijnlijk het meest uitvoerig over kooplieden handelt, is de Historie
van Urbaen (Antwerpen, Weduwe van Liesveldt, 1558).44. Het nogal ingewikkelde
gebeuren speelt zich af ten tijde van keizer Frederik Barbarossa, de derde van die
naam. Voor het optreden van de kooplieden is het volgende van belang. Urbaen werd
in een wellustige bui door de keizer verwekt bij Sylvestre, een vrouw die in een hutje
in het bos woont en in een herberg werkt. Vanaf zijn tiende jaar verblijft Urbaen
veelvuldig aan het keizerlijk hof, waar hij zich sterk aangetrokken voelt tot Speculo,
een wettige zoon van de keizer. Van zijn voorgeschiedenis weet hij niets. De waard
en zijn moeder onderhouden hem erover dat hij zo vaak afwezig is in de herberg,
waarop Urbaen beterschap belooft en meehelpt met het werk in de herberg.
Drie broers, allen kooplieden uit Florence, komen daar regelmatig over de vloer
om nieuwtjes te horen. Eén van hen, Blanditio, valt het op dat Urbaen sprekend lijkt
op Speculo. Hij bedenkt ‘een nieuwe ende subtijle loosheyt’ en legt die zijn broers
voor. Daarbij krijgen we een beeld van minder gefortuneerde kooplieden dat realistisch
overkomt. Om zijn plan in te leiden, kiest hij de volgende woorden, die het bedrog
moeten rechtpraten:
Mijn seer beminde broeders, my dunckt dat wy ons bycans by dye baren
vander zee ghelijcken moghen, diewelcke van die winden ghedreven, nu
voorwaerts nu achterwaerts loopen. Wy cooplieden, sulcken tijt voorwaerts
met groot ghewin gheleyt ende in sulcken tijt in verlies tachter ghestelt,
soo dat wy bycans altijt in eenen staet blijven, onse daghen in ouderdom
vermenichvuldigende. Nochtans daeromme en sien wy nyet vanden
ghewoonen arbeyt yet te sparen, maer gheringher dencken wy altijts
behendicheden ende woorden te versieren, om die simpele lieden te
behappen, om hem te doen int vercoopen ende int coopen meer dan reden
ende recht begheert. Ende om nu voortaen te willen uut alsulcken
gheduerighen arbeyt te
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comen, hebbe ick menich mael in mi selven een seer uutnemende rijcke
ghedachte gehadt, van denwelcken soo ick hope ons seer groot profijt (..)
sal toecomen. (fol. C1v)
Door Urbaen voor Speculo te laten doorgaan, zullen zij de sultan van Babilonië veel
geld afhandig kunnen maken. Zijn broers reageren niet echt enthousiast op zijn
voorstel. Zij voorzien diverse problemen: zal Urbaen wel zijn over te halen, en zo
ja, zal hij wel berekend zijn voor zijn rollenspel, is het niet te gevaarlijk voor hen,
die toch maar van lage stand zijn, enzovoort. Blanditio weet echter met fantastische
(drog)redenen alle tegenwerpingen te pareren. Het volgende citaat geeft hiervan een
goede indruk:
Ende het dunct mi te sien dat ghy u meest quelt, dat als die goede zijn
weynich van die fortuyne gheloont, hoe soude dan die beschuldighe
[=schuldigen] moghen in sekerheyt quaet doende arbeyden? Hier op
antwoorde ic u dat om die ghenoechte van die wereltlijcke goeden (als ic
eerst gheseyt hebbe) die menighe stellen hem in dat perijckel der doot. Ist
dat ghy die sommighe door schat siet volghen die onduechden, dat en is
niet te verwonderen. Och, hoe veel versaemde rijcdommen hebdy ghesien
daer die meeste deelen daer af niet ghestolen en waren oft met loose treken
tsamen ghescrabt? Ende wat was periculooser dangier dan dat van Theseus
met Minothaure, oft dat van Jason om dat gulden Vlies te winnen? Ende
noch sijn van sulcke wercken in ghedenckenisse. Ende si selven bedreven
bedroch, roof ende dootslach. Ende wy alleenlijcken arbeyden met
vernuftheyt ende gheen bedroch, mer sal eer van eenen yeghelijcken een
groote subtijlheyt gheacht sijn. (fol. C4v-D1r)
Uit het commentaar van de verteller blijkt direct hoe het publiek tegen deze redenering
moest aankijken:
Ende so vele met dese ende ander ghelijcke woorden sprack Blanditio, dat
zijn broeders dachten tselve een seer goet werck te sine, in sulcker manieren
dat hy selve hen dat niet en soude hebben connen beletten. (fol. D1r)
Het plan wordt uitgevoerd, en verloopt aanvankelijk succesvol: rijk aan schatten
keren zij van de sultan terug. De broers gaan naar Parijs en beleggen hun geld, zoals
gebruikelijk was in de late middeleeuwen, in grond en huizen.45. De auteur doordringt
er zijn lezers wel van dat dit alles onrechtmatig was. Het loopt dan ook slecht met
hen af. Wanneer
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zij, als afgevaardigden van Parijs naar Rome trekken, worden ze daar herkend door
Urbaen en zijn echtgenote, de dochter van de sultan, die inmiddels bevriend zijn met
keizer Frederik. Hoewel Urbaen de bestraffing aan God wil overlaten, zorgt zijn
vrouw Lucretia ervoor dat ze door de keizer gevangen worden genomen.
Gevierendeeld worden ze echter op haar voorspraak niet, levenslange gevangenschap
is als straf voldoende.
In tegenstelling tot de twee vorige werken lijkt hier het avontuurlijke een centrale
plaats in te nemen. Er gebeurt van alles (veel meer dan hier vermeld kan worden),
maar een eenduidige moraal ontbreekt. Hoewel het gedrag van de drie broers, ondanks
het fantastische redeneergeweld van Blanditio, wel expliciet door de auteur wordt
bekritiseerd, leidt dit in Urbaen niet tot een moraal voor- of achteraf, zoals bij
Frederick van Jenuen, waar de proloog direct opent met het bijbelcitaat ‘So met wat
mate ghi uutmetet so sal u weder in gemeten worden’, gevolgd door een praktische
uitleg, die ook van toepassing zou kunnen zijn op de Urbaen:
Al eest dat nu die rechtveerdicheyt cleyne geacht wort ende dat die
onrechtveerdicheyt te boven gaet, ende die menschen hem nu meest met
onrechtveerdicheyt behelpen, nochtans so ghebuertet meestendeel dat die
rechtverdicheyt int eynde te boven blijft inder eewicheyt ende hier in deser
tijt, gelijc dat dicwil bevonden wort. (Frederick van Jenuen, fol. A1v)
En passant levert dit werk zeker informatie op over de wisselvalligheid van het fortuin
waarmee deze kooplieden moesten leven. Zij zijn duidelijk geen representanten van
de rijke ‘Fernkaufmann’, maar leven meer van dag tot dag, of van project tot project,
dat hen nu eens gewin en dan weer verlies oplevert. List en bedrog lijken daarbij niet
te worden geschuwd.

Conclusie
Zoals ik al aan het begin vermeldde, zijn dit zeker niet alle teksten waarin kooplieden
optreden of figureren. We moeten zelfs vaststellen dat er andere genres zijn waarin
zij veel vaker worden genoemd: legenden, exempelen, historiewerken,
standenliteratuur. En natuurlijk in de rederijkersliteratuur: in spelen van sinne,
refreinen en Colijn van Rijssele's Spiegel der minnen. Ik heb mij hier echter, vooral
om praktische redenen, beperkt tot de verhalende, wereldlijke Middelnederlandse
li-
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teratuur, en ook die is niet uitputtend geïnventariseerd.
Toch kunnen er uit het hier bijeengebrachte materiaal enige voorzichtige conclusies
getrokken worden.
- In de eerste plaats moeten we vaststellen dat in de Middelnederlandse literatuur
nauwelijks iets terug te vinden is van de minachting die kooplieden in de
Oudfranse epiek ten deel valt. De enige uitzondering vormt de Percheval, waar
Walewein als een laffe ridder gerelateerd wordt aan een koopman, en waar
tevens wordt gesuggereerd dat kooplieden zich als ridder voordoen om tolgelden
te ontduiken. Toch is er geen reden te veronderstellen dat deze
Middelnederlandse ridderromans hier te lande niet (in eerste en tweede instantie)
voor een adellijk publiek bestemd waren. Zou het kunnen zijn dat kooplieden
in deze kringen met minder dédain werden bejegend, omdat de adel hier voor
zijn inkomsten - veel meer dan in het agrarische Frankrijk - afhankelijk was
van handel en ambachten?
- Het is opvallend dat we eigenlijk weinig sympathieke rijke kooplieden
tegenkomen. Alleen de kleine koopman, de rondtrekkende marskramer, lijkt
gevoelens van sympathie op te roepen. In de oudere werken tenminste, want in
Urbaen is hiervan geen sprake. Van de rijke handelaars, die in die tijd in de
Nederlanden zeker aanwezig waren, horen we in de epiek niets.
- In de derde plaats valt op dat de hoeveelheid tekst die aan kooplieden wordt
gewijd in latere eeuwen toeneemt. Dat kan samenhangen met een algemene
tendens naar realistischer beschrijvingen in de loop van de veertiende eeuw, en
met het gebruik dat auteurs van kooplieden konden maken: zij trekken rond en
zijn dus ideale figuren om iemand te ontmoeten of te vervoeren.
- De omstandigheid dat kooplieden vaak langdurig van huis zijn, maakte hen
aantrekkelijk voor verhalen waarin de trouw en de kuisheid van de vrouwen
werd gethematiseerd. We mogen zelfs veronderstellen dat dergelijke teksten in
eerste instantie voor een publiek van kooplieden bestemd waren.
- Opmerkelijk ten slotte is het feit dat de teksten waarin vermogende kooplieden
een rol spelen uit een andere, op Arabische en Egyptische literatuur teruggaande
traditie afkomstig zijn. Dat geldt ook voor de laat-middeleeuwse werken, die
voortborduren op veel vroegere Italiaanse werken: Teghen die strael der minnen,
Frederick van Jenuen en Urbaen.

Is de afwezigheid van rijke kooplieden in de verhalende literatuur vreemd? Gezien
de belangrijke rol die de steden in het economische en
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politieke leven van de Lage Landen spelen, met daarbij kooplieden zeker niet als
minst belangrijke groepering, lijkt dit in eerste instantie inderdaad opmerkelijk. Gelet
op de doelgroep echter niet. Waar adel en ridderschap op de voorgrond treden, is er
voor personen uit een andere stand geen plaats.
Een blik op de jongere bewerkingen leert dat dit verschijnsel zich blijft voordoen
in de prozaromans. Hoewel de burgerij vanaf de veertiende eeuw bezig is zich al
annexerend en adapterend een eigen cultuur te scheppen,46. blijft zij zich vooralsnog
spiegelen aan het aristocratische cultuurgoed en behagen scheppen in ridderromans.
Rond 1500 beluisteren of lezen burgers nog verhalen die zich in hogere kringen
afspelen: verhalen over ridders, meestal gelokaliseerd in het verleden. Dat burgers,
en vooral ook kooplieden daar slechts een marginale of zelfs geen enkele rol in
speelden was kennelijk geen probleem. Toch zijn het geen klakkeloze kopieën van
de vroeger door hovelingen beluisterde versies, en evenmin kunnen we zeggen dat
alle epiek uit de voorgaande eeuwen in druk verschijnt. Er heeft een selectie
plaatsgevonden.47.
Een belangrijk oogmerk daarbij was dat het boek méér moest bieden dan een
aangenaam, spannend of droevig verhaal. Het diende weliswaar uit te nodigen tot
kennisname, maar het aspect ‘moraal’ of ‘lering’ behoorde er steeds aan verbonden
te kunnen worden. Het werk moest elementen bevatten waaraan men zich kon
spiegelen. Soms werd dit expliciet, in proloog, epiloog of door middel van
commentaar in de tekst op het gebeuren vermeld, soms impliciet. In het eerste geval
heeft de moraal vrijwel steeds een religieuze kleuring (waarschuwingen tegen
overspel48. en andere zonden), voor impliciete lering is een ruimer terrein in het
geding, variërend van gedragsvoorbeelden (etiquette), deugdzaamheid tot religieuze
moraal.
Karel ende Elegast, Strijt van Roncevale en de Vier Heemskinderen bieden weinig
aanknopingspunten voor navolging op concreet gebied. Tafelmanieren,
ontvangstscènes en ander ceremonieel ontbreken nagenoeg. Wat hadden die de
burgers anders te bieden dan alleen een spannend(?) verhaal over strijdende en
twistende personen en partijen? Aan welke elementen of passages kon men zich
spiegelen? Mijns inziens verklaren de religieuze implicaties voor een deel hun
verschijning in druk. De Strijt legt dit verband expliciet in de proloog, bij de andere
twee gebeurt dit voor de goede lezer impliciet.49. Voor de Heemskinderen lijkt vooral
ook het slot - Reinout als boeteling en heilige - van belang te zijn geweest voor de
keus, terwijl daarnaast de grote bekendheid (via verhalen en toneelvoorstellingen)
van deze stof een pré zal zijn geweest. Maar waarom waren die zo populair en hoe
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zagen die eruit? Waarop viel de nadruk? Dat weten we niet, omdat we daarvan geen
teksten hebben, slechts vermeldingen dat ze werden verteld en gespeeld.
Naast deze nuttige, aan de inhoud van bepaalde teksten gekoppelde waarden,
speelde echter nog een andere, algemenere en niet minder nuttig geachte visie een
rol bij de verspreiding van ridderromans in druk. Pleij heeft gewezen op het geloof
in de remediërende werking van verstrooiende en humoristische teksten. Die konden
dienen als medicijn voor lijders aan melancholie, dan wel helpen een gevaarvolle
toename van zwarte gal in het bloed te voorkomen.50.
Waarom is zo weinig getracht ook via de verhalende literatuur bij te dragen tot de
ontwikkeling van de burgermoraal? Met de volgende overwegingen moet daarbij
mijns inziens - met het nodige voorbehoud - rekening worden gehouden.
- In de eerste plaats is het opvallend dat rijke kooplieden zich in de Nederlanden
vóór de zestiende eeuw niet hebben gestort op het mecenaat.51. We kennen geen
verhalend werk van enige omvang dat in opdracht van een koopman is geschreven.
Had deze groepering geen tijd om zich met dergelijke zaken bezig te houden, of
waren ze er gewoon te krenterig voor? Gaven ze hun geld liever uit aan meer concrete
en nuttiger zaken als onroerend goed, sieraden, schilderijen,52. enzovoort, nauwer
gekoppeld aan hun privé-sfeer? Dat zou overeenstemmen met de achtergrond voor
de schimpscheuten die kooplieden in de oudere Franse literatuur ten deel vielen.
Waar de adel er een behagen in schepte, en er ook het nut van inzag, om het geld dat
ze hadden - maar vaak ook niet hadden! - uit te geven om een staat op te houden,
investeerde de koopman in zichzelf. En dat maakte hen in de ogen van de ridders
armzalige, bespottelijke types.53.
Als kooplieden zich niet met literair mecenaat bezig hebben gehouden, en als
hetzelfde gold voor andere kapitaalkrachtigen uit de burgerij, dan kan dit mede van
invloed zijn geweest op het feit dat de burgerij zich slechts langzaam een eigen
cultuur ging scheppen, en zich nog lang liet leiden door het culturele erfgoed van de
adel. Rond 1500 was er zeker binnen de verhalende literatuur nog geen sprake van
een eigen traditie op dit punt voor de burgerij.
Zo'n strikte formulering doet de werkelijkheid echter geweld aan, en ter correctie en
nuancering is het dan ook nodig ook op ander werk uit de late middeleeuwen te
wijzen. Er was méér voorhanden dan prozaromans alleen. In een aantal andere werken
is de koopman wel degelijk aanwezig, volgens sommige teksten zelfs als mecenas!
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De indices in Hummelens Repertorium verwijzen alleen al op het trefwoord
‘coopman’ naar een zevental stukken waarin zo iemand optreedt (de oudste, 1B7,
uit 1531) en onder de allegorische personages zijn er zeker méér te vinden.54.
Maar zoals gezegd, ook als begunstiger van kunsten en wetenschappen wordt de
koopman rond het midden van de zestiende eeuw genoemd. In Antwerpen werd in
1561 een groots opgezet landjuweel gehouden, georganiseerd door de plaatselijke
rederijkerskamer ‘De Violieren’, dat in vele opzichten aan kooplieden te relateren
valt. Zo was de grote organisator achter het feest het stadsbestuur, met burgemeester
en financier Anton van Stralen als leider. Deze was tevens hoofdman van de kamer.
Daarnaast was groothandelaar Melchior Schetz een stuwende kracht, schepen van
Antwerpen en Prins van de Violieren.55.
Een van de op te voeren stukken, de ‘proloog’ is sterk verweven met het
koopmanschap, want er moest geantwoord worden op de vraag
Hoe oirboirlijck ons sijn die cloecke Engienen
Cooplieden, die rechtueerdich handelen eenpaer,
(ed. 1962, p. x, vs. 49-50)56.

Howel de nadruk op ‘rechtueerdich’ doet vermoeden dat deze groepering op dat
moment enige verdediging behoefde,57. en de informatie dus gekleurd is, zal toch niet
alles gelogen zijn. Als mecenaat echt niet voorkwam, kon dit toch moeilijk beweerd
worden. De ‘Pioen Bloeme’ verwoordt deze activiteit als volgt:
De Cooplieden zijn oock der clerckgyen nootelijck /
Voortbringhende / uut allen contreyen int licht /
Wat daer oyt loflijcken is gheschreven ghedicht /
En voorts alle speculatijve consten...

en in andere bewoordingen horen we in andere prologen hetzelfde:
Als hem faelgeert eenen Coopman te vindene
En blijft de Conste dan niet onder de voeten...

en
Scutters / Schermers / en Rhetorizienen
Vigeren hier door den Coopman voorwaer...58.
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Dergelijk onderzoek naar het mecenaat van de rederijkerscultuur staat nog in de
kinderschoenen. Mogelijk was er wel degelijk sprake van mecenaat - en van het
benutten van literatuur als beeld- en imagevormer - maar die heeft zich dan beslist
niet uitgestrekt tot de verhalende literatuur.59.
Dit hoeft overigens niet te impliceren dat kooplieden geen verhalende literatuur
in druk lazen. Het ligt voor de hand dat prozaromans en vergelijkbare werken juist
door de gegoede burgerij, waaronder kooplieden, werden gekocht. Dat zij zichzelf
daarin niet terugvonden, vormde daarbij kennelijk geen probleem.60. Daarnaast zullen
zij ook kortere verhalen hebben gelezen, al dan niet met een grappige of kluchtige
inhoud.61.
Maar het meest hadden zij waarschijnlijk toch behoefte aan een ander soort
literatuur. Aansluitend bij hun eigen levensstijl en -visie moest dat wat zij lazen
praktisch nut hebben: artesliteratuur, gedragsboeken en reisverhalen en -beschrijvingen
voor hun dagelijks werk, religieuze literatuur voor hun zieleheil.62.
Dat kooplieden zich bij ons wellicht toch minder dan elders de tijd of het geld
gunden om zich met literatuur bezig te houden, wordt ook op andere wijze duidelijk.
Uit Duitsland en Frankrijk zijn vrij veel geschriften van kooplieden zélf overgeleverd,
vooral in de sfeer van dagboeken. Vrij recent publiceerde Steven Ozment nog
fragmenten uit een briefwisseling tussen een kooplieden-echtpaar uit Neurenberg.63.
Dit soort egodocumenten is bij ons nauwelijks aanwezig. Het eerste mij bekend is
het Memorieboeck van Lowys Porquin, pas daterend uit het midden van de zestiende
eeuw. Het kan geen toeval zijn dat deze vroegste Nederlandstalige autobiografie
afkomstig is van een koopman die uit Italië afkomstig was. Porquin sloot met zijn
boek aan bij de Italiaanse traditie van de ‘ricordanze’: het gebruik van welgestelde
zakenlieden om naast hun boekhouding ook een soort van familiekroniek bij te
houden.64. Maar er is nog iets van belang voor een juiste plaatsing van dit geschrift.
Porquin was een belangrijk geldschieter, een woekeraar, die leefde van de rente op
zijn leningen. Zijn levensverhaal beoogt mede duidelijk uit te laten komen dat hij,
ondanks zijn riskant en beladen beroep, wel degelijk een goed en godvruchtig mens
is geweest.65.

Eindnoten:
1. AGN 2 (1982), 148-152 en Künzel 1984, 95-96.
2. Vgl. voor commentaar op deze passage Notermans 1974, 76-77 en 90-93.
3. Der natueren bloeme, in: Corpus Gysseling, serie II, deel 2. Plaatsen over kooplieden en
koopmanschap vindt men via de woordindex. De genoemde plaatsen refereren aan de vss.
15367-15423.
4. Aangezien dit artikel handelt over de koopman en de middelnederlandse literatuur laat ik een
van de vroegste werken waarin een koopman als hoofdpersoon optreedt, te weten Der guote
Gerhart van Rudolf von Ems, buiten beschouwing. In tegenstelling tot de Franse epiek heeft
dit werk, voor zover mij bekend, geen invloed gehad op de epiek in onze streken. Voor de
koopman in de Oudfranse literatuur wijs ik op de volgende studies: Noble 1973 handelt niet
alleen over kooplieden, maar over sociale klassen in het algemeen; Mölk 1980 bespreekt de
plaats die de stad inneemt; Ménard 1969 wijdt een speciale paragraafje aan de koopman in de
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vroege hoofse roman. Buschinger 1985 bespreekt een aantal Duitse werken. Schilperoort 1933
behandelt de koopman in de Franse literatuur, maar is minder bruikbaar vanwege zijn interesse
voor de psychologie van de koopman.
5. Deze vermommingen komen ter sprake op p. 287-288.
6. Duijvestijn 1989, 23.
7.
264 Kurtzlich geringer zijt darna
Kam ein kauffman in den sal
Und bracht ein jungfrawe (das weisz ich wal),
Die schone was und usserkom
Und was usz heydenschafft geborn
(Es was des graven dochter von Palerne),
270 Und wolt sie da verkaüffen gerne.
Drüwane sich so schone bedoücht;
Umb hondert bysant sie sie kaüfft
Und enthielt sie (das ist ware)
Bij dryen monden nach ein jare.
275 Fünffzehen jare was sie alt,
Ir schone was manigfalt,
(Nummering en interpunctie van B.W.Th. Duijvestijn, die deze translitteratie vriendelijk ter
beschikking stelde, waarvoor mijn dank.)
Der etell graffe von Palern
Hatt verloren die tochter sin.
Des er in hertzen trug swer pin.
Mee dann ich wol gesagen kan.

8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

(gecit. naar Duijvestijn 1989, 97, vss. 438-441)
Hij verzamelt een leger en trekt via Milaan, waar zijn dochter volgens zegslieden zou verblijven,
maar daar niet is, door naar Palerne.
L'autre fu une esclave qu'ele acheta sus mer,
Fille fu l'amiral de Palerne le ber,
(Maugis, ed. 1980, vs. 53-54)
De gedrukte Nederlandse prozaversie uit 1556, een representant van de ‘lange’
Middelnederlandse versie, biedt een andere verklaring voor haar aanwezigheid: hertog Buevijn
zou haar hebben geschaakt (Malegijs, ed. 1903, 3).
Jansen, in AGN 2 (1982), 151.
Zoals overgeleverd in de Haagse Lancelot-compilatie. Het handschrift wordt op ca. 1320, en
1e helft veertiende eeuw gedateerd. Zie Besamusca 1985, 24-28. In de fragmentarisch
overgeleverde Percheval-handschriften (Besamusca o.c.p. 50-55) komt de hier besproken
passage niet voor.
Vgl. Beatrijs, ed. Lulofs, Zemel 1982-1983 en Van Oostrom 1983.
Hoewel Heeroma 1973 deze passages niet expliciet behandelt, passen ze wel in het beeld dat
hij op 196-197 en 222-223 schetst van de verhaalstructuur.
Geciteerd naar de vertaling in Jansen 1982, 161.
Ik citeer naar de ed. Van den Bergh 1846-1847.
Ende riep: ‘werwert ik mi bekere,
Ben ic ongevallich altoes;
Die noit niet en hadde ende niet verloes
Die mach hem doch ghetroesten iet;
En haddic noit ghewonnen niet,
Si en hadden mi wat nemen weten;
God here, ic was te hoghe gheseten,
Op dat rat der aventuren!
Met swaren arbeide ende met suren
Hebbic mi altoes bedraghen;
Ic was thoeft van minen magen
Ende si hoveden alle ane mi;
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Altoes stondic hem gherne bi
Met minen goede onstelike,
Dat mi nu jammerlike
Gheroeft es in desen woude;
God here, sint dat wesen soude,
Twi en namense mi miin leven,
Die mesdaet haddic hem vergheven,
Want bleven ben ic een arm keytiif!
Wat sal doen miin goede wiif,
Ende mine arme kinderkine?
Mi steet met rechte droeve te sine!’.
(boek I, vss. 175-200)
Vgl. ook nog boek I, vss. 2575-2586, waar de koopman tegenover de hertog zijn
wederwaardigheden in het kort herhaalt.
16. Zijn eergevoel is zelfs sterker dan de gevoelens van verantwoordelijkheid en liefde die hij ten
opzichte van zijn vrouw en kinderen heeft. Pas als hij, zonder Margriete, aan het hertogelijk
hof zijn kar mét zijn goederen heeft teruggekregen, slaat hij het aanbod van de hertog om aan
het hof te blijven af met het argument dat hij naar zijn gezin verlangt, dat het wel moeilijk gehad
zal hebben tijdens zijn afwezigheid. (I, vss. 2735-2741). Opvallend is het contrast in gedrag
van beroofde kooplieden in verhalende werken (waarin hun wanhoop op literaire wijze breed
wordt uitgemeten), met het veronderstelde of gewenste (anders krijgt men bepaalde produkten
niet) gedrag in de standenliteratuur. In Jans Teestye bijv. lezen we het volgende over beroofde
kooplieden:
Comen rovers of quade lantsheren /
2355 Diene altemale onteren
Ende nemen hem al dat hi heeft:
Dan mach hem rouwen dat hi leeft.
Nochtan en laet hijs daer om niet /
Al es hem dit ongheval ghesciet /
2360 Hine wilt weder henen sonder verdrach /
Gheschie dats gheschien mach.
17. Het kwam regelmatig voor dat mensen die aanvankelijk alleen van vervoer over water hun
beroep hadden gemaakt, er op natuurlijke wijze ook zelf toe overgingen om handel te drijven.
Een schipper of veerman kan dus tevens een koopman aanduiden.
18. Le Goff 1987, 316-317.
19. Floris, vss. 1436-1445.
20. In de havenplaats van waaruit zij scheep zullen gaan:
Haer herberge si met enen portre namen,
Die gewone was te herbergen coman
Ende hovessche liede wel onthalen can.
Sijn gesate was buten harde rijclic,
Binnen scone ende suverlic.
(ed. Mak 1964, vss. 1612-1616)
21. Kalff, Epische fragm., p. 242.
Vgl. ook Florigout, ed. 1963, waar koningin Florentine en haar trouwe ridder Autefleur zich
in het vijandelijke Sarassijnse land uitgeven voor christelijke kooplieden: ‘Ic wille dat ghi vort
an Heet ic v wiif ende ghi mijn man Ende wi coopliede siin Verdoelt gheroeft vp die mariin
[strand, kuststreek]’ (vss. 3325-3328).
22. Borchgrave van Couchy, ed. 1949, vss. 67-97, 131-138, 558-565, 704-709.
23. Florigout, ed. 1962, vss. 3306-3331; Willem van Oringen, ed. 1968, vss. 357-401. De
tegenstanders van Landri in het laatste werk wantrouwen hem in eerste instantie al op grond
van zijn voorkomen. Landri probeert nog indruk te maken met een opsomming van hun geroofde
handel:
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Wi voren lakene menegertiere,
Some slichte, some diere,
Some gele ende some grone,
Scarlaken ende singlatoene,
385 Ende dar toe ginbere ende cruut,
Selc alse coepliede bringen uut;
Soe doewi peper ende comijn;
Alle willewi comans sijn;
Nu hebbewi verloren onse goet,
390 Dies siewi droeve in onsen moet
Enden en weten wies anevaen.
Soete here, laet ons verstaen
Ongescaet ende... [fragment breekt af]
maar men laat zich niet misleiden.
24. Vermommingsscènes als pelgrim en koopman zijn legio, en bovendien afkomstig uit alle eeuwen.
Ook in de gedrukte prozaromans komen deze vermommingen nog veelvuldig voor.
25. Hoewel vermomming als koopman of pelgrim in de literatuur een erkend middel is, blijft het
vanuit de realiteit bezien toch een hachelijke zaak, zeker die van koopman. Van beiden wordt,
in literatuur en kroniek, gezegd dat ze veelvuldig het doelwit vormden voor criminelen, en
gezien de meegevoerde koopwaar zal dit vooral voor handelaren hebben gegolden. Zelfs als
we bedenken dat vermomde ridders zich in tegenstelling tot pelgrims beter konden verdedigen,
dan nog zal er in de praktijk steeds sprake zijn geweest van een bende criminelen tegenover
slechts een enkele ridder.
26. De Graaf 1980 en Janssens 1977 signaleerden in de loop van de dertiende en veertiende eeuw
een sterker wordende neiging naar realisme.
27. Uitg. Priebsch 1896, 197-218. Met dank aan Th. Meder, die mij op deze tekst attendeerde.
28. Het verlies van zijn koopwaar was wellicht nog op te vangen, maar de aanschaf van een nieuw
schip zou onmogelijk zijn geweest.
29. Uitgeg. door Kausler, Denkmäler III, 1866, 165-176; 491-506 en daarna door Verwijs in diens
Bloemlezing dl. 3 (4e ed., z.j.), 9-17.
30. Maschke 1964.
31. Eenzelfde gevoel had de beroofde koopman in de Limborch-roman. Zie verder ook de noten
33 en 34.
32.
Van al dat in de weerelt es
Ne gaet niet, geloeft mi des,
Voer rechte jonstelike trauwe,
Die in bliscepen ende in rauwe
Blijft ende niet en es wisselbaer;
Ende hier af willic doen verclaer
Van tween coeplieden, (...)
(ed. Verwijs, p. 9, vss. 1-7)
33. We treffen het verhaal ook aan in het Biënboec, het Scaecspel, het Kaetspel ghemoralizeert,
Maerlants Alexanders geesten, de Gesta romanorum, de Dialogus creaturarum en de Sielentroost.
Hoewel het verhaalde vaak op details verschilt, wordt het exempel steeds aan twee kooplieden
opgehangen. Alleen in het Biënboec en in Comburg is de Egyptische koopman vervangen door
een christelijke westerling, maar slechts de eerstgenoemde versie verbindt daaraan ook de
consequentie van de doop.
34. Zo speelt bij Alfonsus muziek een belangrijke rol om het verblijf van de man uit Baldach te
veraangenamen, en wordt niet gespecificeerd op welke wijze de Egyptenaar al zijn goederen
verliest. Daarentegen wordt in deze versie wel vermeld waarom de koopman uit Baldach zichzelf
aandient als de schuldige: ‘Omdat hij zich realiseerde, dat als de Egyptenaar zou sterven hij
niet in staat zou zijn hem terug te betalen, besloot de koopman uit Bagdad in zijn plaats te
sterven’.
In de Comburgse versie, die van alle Middelnederlandse versies de meest uitvoerige is, speelt
het geloofsverschil merkwaardig genoeg geen rol. Er worden hier tal van rationaliserende details
ten opzichte van andere versies toegevoegd, maar de Brugse jonkvrouw en later ook de Brugse
koopman, treden zonder bedenking in het huwelijk met een heiden (se). Slechts tweemaal komt
het geloof of God ter sprake. Als de Brugse koopman als verstekeling wordt ontdekt en er onder
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35.
36.
37.

38.
39.

40.
41).

42.

43.

44.

45.

46.
47.
48.
49.

de schippers twist ontstaat over de vraag wat ze met hem zullen doen, vermeldt de auteur dat
zij hem ten slotte ‘om Gods wille gracie doen’ (vs. 201), terwijl de echte moordenaar in Bagdad(!)
‘up Gods ontfaermenesse’ zijn schuld bekent. Opvallend is verder in deze versie dat de
Bruggeling zich 's nachts in Baldach niet in een tempel of kerk schuilhoudt, zoals in de meeste
andere versies, maar zich gewoon op straat bevindt als de moordenaar het huis van de misdaad
verlaat. Dat zou er op kunnen duiden dat de auteur hem bewust niet in een heidens heiligdom
wil laten schuilen, maar daar tegenover staat de afwezigheid van de bekering.
‘Deen woende te Brugghe, si u becant’.
De ‘Index van typen naar beroep of functie’ in de moderne editie van Een nyeuwe clucht boeck
(1983) verwijst bijv. naar twaalf verhalen waarin een koopman optreedt.
Ca. 1393 (Gouda?, z.dr., z.j.). Gaat terug op de Historia Aroni et Marinae, ook vertaald in het
Duits. Andere versies in de Cent nouvelles nouvelles (nr. 99), in Von Eybe's Ehebüchlein, ca.
1493 bij Paffraet ook in het Nederlands gedrukt, en in de Speculum exemplorum (oa. Paffraet,
1481).
Teghen die strael, ed. 1965, 66.
Vandaar dat we dit werk, met deze dubbele moraal, niet moeten plaatsen in de didactische
koopmansliteratuur, waar raadgevingen voor kooplieden worden verstrekt. Vgl. Ruh 1980, die
zo'n (Duits) tractaatje met zeventien regels noemt. Het laatste advies luidt: ‘machstu nicht lange
tijd von dyner husfrouwen wesin’.
Waarschijnlijk drukte Jan van Doesborch rond 1518 de vroegste Nederlandse editie; zie Franssen
1990, fondslijst nr. 37
Conform de titel van dit werk in Duitsland, dat van twee kooplieden en een echtgenote spreekt.
Een adequate verklaring voor deze uitbreiding tot vier heb ik nog niet gevonden. Waren de
twee getuigen?
‘Doen sprac Ambrosius van Jenuen dat en sal god niet laten geschien, want ic thuys heb een
seer eerbaer ende duechdelijke huysvrou, ende ic weet wel dat si haer van alsulcke stucken wel
onthouden sal tot mijnder coemste, want si niemant en verbeydet dan mi alleen, ende waert dat
ic dan mijn houwelic brake soe en waer ic niet veel eeren waert.’ (fol. A3r)
We vinden dit ook in de Seven vroeden van binnen Romen, waar Cato de keizer een exempel
vertelt van de koopman, diens overspelige echtgenote en de ekster die zijn meester daarover
inlicht: ed. Stallaert 1889, vss. 2602-2755. De gedrukte Hystorie van 1497 (ed. Botermans z.j.,
fol. c8v-d3v) maakt van de vrouw een ‘schoen ionghe huusvrouwe’. Zij pleegt steeds overspel
wanneer haar man voor zaken van huis is.
Een aantal malen zelfs komt dit voor in Dbedroch der vrouwen, een novellenbundel uit ca.
1528-1530, waar vier van de twaalf ‘nieuwe’ verhalen draaien om het overspel van
koopmansvrouwen. Een van de verhalen sluit zelfs af met de aansporing aan mannen om hun
vrouw niet zo lang alleen te laten:
Ende hadde mijn here by huys gebleuen die vrouwe en waer bi auentueren in dat misual niet
gecomen, want van haer noyt gehoort en was dan duecht ende eerbaerheyt. Nv neemt exempel
bi dit. Want tis een gemeen seggen: Verre van huys, nabi zijnder schaden. (Dbedroch, ed. 1983,
fol. D1v).
Andere verhalen op fol. G2r-3v, H1r-4r, I3r en I4r-K2r. Vooral het laatste, spelend te Danzig,
bevat veel realistische details, zoals reële locaties en het werken met ‘obligacien’.
De visie van Myra Scholz, die in de wijze waarop de twee centrale begrippen ‘comenscap’ en
‘aventure’ in Frederick zijn verbonden serieuze kritiek ziet op het immorele gedrag van
kooplieden lijkt mij niet voldoende onderbouwd (Scholz 1990). Maar ook in haar visie bezien
is dit verhaal niet vanuit koopliedenoptiek beschreven, tenzij men denkt aan interne kritiek.
Een schoone historie van Urbaen, die onbekende sone vanden keyser Frederick Barberousse,
die door die loosheyt van sekere Florentijnen vercreech die dochter vanden soudaen, metter
hystorien van Jan Bocace niet min avontuerlijck dan ghenoechlijck, onlancx ghetranslateert uut
den Franchoyse int neder Duytsch.
Le Goff 1987, 318. Urbaen: ‘met so goeder oordinantien regerende hen saken dat si in weynich
daghen van veelderhande groote besittinghen, dorpen ende casteelen van dat onrechtvaerdich
vercreghen ende met quaden ghestolen schat cochten’ (fol. F2v).
Zie Pleij 1988.
Het meest opvallend is het ontbreken van Arturteksten in druk.
Zoals beschreven bij Resoort 1988, m.n. hoofdstuk 3 en 5.
Zo'n lezer toont Winkelman 1990 zich. Resoort 1976-1977 laat zien dat ook gebruikssporen in
zestiende-eeuwse drukken kunnen leiden tot een aanduiding van een deel van het publiek. Voor
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de Strijt en de Heemskinderen waren dat ook geestelijken. Interessant in dit verband is ook de
sterk religieus getinte Duitse Reinolt-versie; zie Spijker 1990, 15 en 263.
Pleij 1990, 79-100, m.n. 93-94.
In Italië gebeurde dit wel, vgl. Gourevitch 1990, 310-311.
Schilderijen, in het bijzonder portretten, van kooplieden zijn wel bekend. Vanaf ca. 1430 in de
Zuidelijke Nederlanden, meer dan een halve eeuw later ook in het noorden. Zie afbeeldingen
in AGN 4 (1980), 116 (portret van Amolfini en zijn vrouw uit 1434) en 117 (van Tomasso
Portinari, agent bij de Medici-bank te Brugge, midden vijftiende eeuw); afbeeldingen uit het
noorden zijn te vinden in De smaak van de elite 1986, 26, 28, 36 e.a. Het zijn dus hier gevestigde
Italianen die zich als eersten laten portretteren.
Zie Gourevitch 1990, 276-279 en Ménard 1969, 173-174.
Via de titelindex en die van de spelende personages vindt men lang niet alle stukken waar
kooplieden of koopliedenproblematiek aan bod komen. Ik wijs slechts op Colijns Spiegel der
minnen en Elckerlijc. Verder zijn er uit rekeningen en inventarissen nog verwijzingen naar
niet-overgeleverde spelen bekend waarin kooplieden figureren: in de ‘Inventaris [...] van het
Gulde van Sinte Katelijne ter Hooie te Gent’ wordt bijv. een in dit kader interessant stuk Van
II cooplieden genoemd; zie De Pauw, dl. 2, 1903, 441-450, m.n. 446.
Maar ook buiten het toneel vinden we teksten over kooplieden, zoals de slechts fragmentarisch
overgeleverde druk Vanden ghedinghe [...] tusschen eenen coopman ende eenen Iode (ed.
Kronenberg, in: HB 12 1923, 1-14, naast nog een aanzienlijk corpus artes-teksten voor kooplieden
en handelaren, te vinden via het Repertorium van R. Jansen-Sieben.
De Bock 1958, 105 en Antwerpse landjuweel, ed. 1962, vi-vii.
Spelen van sinne vol schoone moralisacien uutleggingen ende bediedenissen op alle loeflijcke
consten (...). Antwerpen, Willem Silvius, 1562. De ‘Prologhen’ staan hierin afgedrukt op fol.
M3r - m1v. (ex. UBA).
Redenen daartoe geven De Bock 1958, 105, en Antw. landjuweel, ed. 1962, xiii-xiv.
Geciteerd naar De Bock 1958, 114. De citaten na dat van de ‘Pioene’ zijn afkomstig uit de
stukken van ‘Tcauwoordeken’ uit Herentals en de ‘Lelie Bloeme’ uit Diest.
Elke tijd kent rangordes wat betreft de waardering van tekstsoorten. Hoe in de late middeleeuwen
de verhalende literatuur in druk ten opzichte van de vele rederijkersgenres gewaardeerd werd,
weten we weliswaar niet, maar is in dit verband wél van belang.
Volgens Pleij herkende hij er wel veel in dat nauw aansloot bij zijn eigen ervaringen: ‘de
ambitieuze koopman [trof] in deze prozaromans [i.c. Parijs ende Vienne, Buevijn, Melusine en
Olyvier van Castillen] verstrooiende demonstraties van gewaagd en uitdagend gedrag [aan],
dat op allerlei manieren met zijn eigen levenservaringen te verbinden leek.’ (1990, 151).
Het is in dit verband veelzeggend dat in de universiteitsbibliotheek te Gdansk, waarin ook het
oude bezit van de stadsbibliotheek een plaats heeft gevonden, vele zestiende-eeuwse drukken
van Nederlandse ‘short fiction’ aanwezig is; daar via de stadsbibliotheek terecht gekomen uit
het bezit van Nederlandse kooplieden die zich te Gdansk gevestigd hadden. Geen lange
prozaromans, wel Ulenspiegel, Seven wijsen van Rome, Voorbeelden der oude wijsen en
liedboeken.
Vgl. Gourevitch 1990, 294.
Ozment 1987.
Over Porquin en zijn Memorieboeck handelt Greilsammer 1989.
Dit maakt zijn werk vergelijkbaar met een bekende handelwijze van vroegere kooplieden, die
aan het eind van hun leven geld en goederen schonken aan religieuze instellingen, om zich
aldus te verzekeren van een plaats in de hemel. Dat het voor woekeraars noodzakelijk was om
voor hun dood al hun onrechtmatig verkregen bezit terug te geven is een bekend item uit de
exempelliteratuur. Ook in de realiteit zijn vele schenkingen bekend (zie Irsigler 1985 en
Gourevitch 1990). In de zestiende eeuw is renteheffing min of meer geaccepteerd omdat de
maatschappij niet meer zonder leningen kan.
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Tekstpresentatie als spiegel van stedelijke mentaliteit (1470-1540)
P.J.A. Franssen
Inleiding
Met de introductie van de drukpers verandert de relatie tussen de producent en de
koper annex lezer van teksten fundamenteel. De persoonlijke band die in de
handschriftelijke periode tussen de schrijver en de opdrachtgever bestaat, wordt
omgeruild voor een veel lossere tussen de drukker-uitgever en de koper. De wijze
waarop de drukkeruitgever zijn koperspubliek benadert en probeert te interesseren
voor zijn uitgave vormt het onderwerp van dit artikel. De argumenten die hij op de
titelpagina en in de proloog hanteert om de lezer tot aankoop te verleiden, kunnen
ons iets vertellen over de gedachtenwereld van de stadsmens in de periode 1470 tot
1540.
De positie van de drukker-uitgever vertoont weliswaar enige overeenkomst met
die van zowel de schrijver als de kopiist uit de handschriftelijke periode, maar verschilt
daarvan toch op een aantal essentiële punten. Op het eerste gezicht lijkt de
boekdrukker slechts een snelle schrijver of kopiist, maar de vervaardiging van grotere
aantallen van dezelfde tekst heeft consequenties die het raamwerk van de techniek
van de reproduktie te buiten gaan. Het is daarom nuttig om de voornaamste verschillen
tussen de schrijver/kopiist en de boekdrukker-uitgever beknopt op een rijtje te zetten.1.
Een kopiist werkte meestal in opdracht van een klooster of een andere religieuze
gemeenschap, dan wel een wereldlijk of geestelijk gezagsdrager. Hij kreeg de
beschikking over de basismaterialen en was bij voorbaat verzekerd van betaling als
zijn werk aan de eisen van zijn opdrachtgever beantwoordde. Bovendien kon het
werk aan de specifieke wensen van zijn opdrachtgever worden aangepast. De schrijver
kon rekening houden met de omgeving waarin de tekst moest functioneren. Een
exemplarisch beeld van de verhouding tussen schrijver en opdrachtgever wordt aan
het einde van het eerste deel van de Sint Servaeslegende van Hendrik van Veldeke
uit circa 1170 gegeven. Veldeke schrijft dat hij de tekst niet alleen ter ere van God
heeft geschreven, maar ook op verzoek van Agnes, de gravin van Loon en ‘her hessel
der Custenaer’ van het Maastrichtse Servaeskapittel.2. Omdat Veldeke twee personen
noemt, die bovendien tot verschillende standen behoren, wordt wel aangenomen dat
Heer Hessel, Veldeke de
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Latijnse legger ter beschikking heeft gesteld en dat Agnes van Loon in het
levensonderhoud van Veldeke voorzag en de schrijfmaterialen ter beschikking stelde.3.
De drukker-uitgever werkt daarentegen niet alleen voor een hem onbekend publiek,
maar moet ook vooraf investeren. Een verkeerde tekst- of presentatiekeuze kan zijn
faillissement betekenen. Daarnaast moet hij tegen de concurrentie van andere drukkers
opboksen en beducht zijn voor herdrukken van zijn succesvolle uitgaven. Pas in 1511
wordt in de Nederlanden het eerste octrooirecht toegekend, dat de drukker hiertegen
enigszins beschermt. Voor het welslagen van zijn onderneming is de drukker-uitgever
afhankelijk van de snelle verkoop van zijn oplage. Dit feit kan directe gevolgen
hebben voor de tekstkeuze en de wijze van presentatie, want in tegenstelling tot de
kopiist zal de verstandige drukker-uitgever proberen aan te sluiten bij de wensen van
de grootste gemene deler binnen zijn potentiële koperspubliek.
Als we zien welke Nederlandstalige fictionele teksten tot 1540 de drukpers halen,
valt op dat teksten van eigentijdse auteurs tot de uitzonderingen behoren. De uitgevers
spelen op safe door teksten die ook al in de handschriftelijke periode populair waren
en die tevens ook door middel van orale overlevering bij het publiek bekend waren,
op de pers te leggen. Niet zelden worden daarbij de teksten aangepast aan het nieuwe
publiek.4. Inderdaad, het nieuwe publiek, want de drukpers leeft uiteindelijk bij de
gratie van de massaliteit van het koperspubliek, waarbij de lagere prijs van het
individuele exemplaar de aanschaf van een boek door meer mensen mogelijk maakt.
Hoewel in de beginperiode hier en daar door kloosters en privé-personen drukkerijen
worden opgezet, is toch al snel sprake van een concentratie van drukkerijen in de
steden. De drukpers is een produkt van de stad en de produkten ervan zijn meestal
in eerste instantie ook voor de stad en de stedelingen bestemd.5.
Het feit dat de drukpers in de eerste zeventig jaar bijna uitsluitend ‘oude’ fictionele
teksten voor een stedelijk publiek produceert, maakt dat de presentatie en de
bewerking van teksten inzicht kunnen verschaffen in wat we voor het gemak
‘stedelijke mentaliteit’ kunnen noemen. Omdat de drukker-uitgever werkt voor een
publiek dat hij niet persoonlijk kent (en waarvan hij slechts kan vermoeden dat het
er is), zal hij proberen aan te sluiten bij de wensen en verlangens van zijn doelgroep.
In feite zal hij er naar streven om de aankoop van zijn boek voor de potentiële koper
te rechtvaardigen door hem aan te spreken met die argumenten die de koper belangrijk
vindt. Bijgevolg zeggen de argumenten die de drukkers aandragen iets over het
geïnten-
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deerde publiek. De meest voor de hand liggende plaatsen om de koper toe te spreken
zijn natuurlijk de titelpagina en de proloog, die in tegenstelling tot de handschriftelijke
periode niet alleen maar afkomstig kan zijn van de schrijver, de vertaler of de kopiist,
maar ook van de drukker-uitgever zelf. Ik zal hierna een overzicht geven van de
belangrijkste argumenten die drukkers hanteren bij het aanprijzen van hun teksten
om vervolgens te proberen de waarden en normen die achter deze argumenten
schuilgaan, te benoemen. Mijn uitgangspunt zal de presentatie van Troje-teksten
door de drukker-uitgevers Bellaert en Van Doesborch zijn, omdat de ontwikkeling
in de presentatie van teksten aan de hand van deze uitgaven goed geïllustreerd kan
worden en een helder inzicht in de positie van de drukker-uitgever verschaft.6.

De presentatie van teksten: de aankoopargumenten
De titelpagina is een uitvinding van de vroege boekdrukkers. In 1483 voorziet de
drukker Jacob Bellaert zijn uitgave van het verhaal over Dit is dat boec van Arent
Bosman van een eenvoudige titelpagina en al snel wordt het gebruik ervan in de
drukkerswereld algemeen. Naast de titel verschijnt ook andere informatie op de
titelpagina.7. De ontwikkeling van de titelpagina bewijst dat de boekdrukkers in de
gaten hadden dat hun positie toch eigenlijk niet te vergelijken was met die van een
kopiist of een schrijver die in opdracht werkt. Het boek moest zich in vorm en uiterlijk,
presentatie en inhoud onderscheiden van andere boeken die ook te koop waren en
het moest tevens aansluiten bij de leefwereld van de potentiële koper.
Als Jacob Bellaert in 1485 de Nederlandse vertaling van de Jason-roman van
Raoul Lefèvre drukt, voorziet hij deze uitgave evenwel niet van een titelpagina. De
recto-zijde van het eerste blad is blanco, terwijl de verso-zijde is voorzien van een
dedicatie-houtsnede. We zien de geknielde schrijver die de tekst aan zijn
opdrachtgever Philips de Goede, aanbiedt. Op a2recto volgt de proloog, die een
letterlijke vertaling uit het Frans is. In hoogdravende en vlijende bewoordingen biedt
Lefèvre zijn tekst aan en steekt hij de loftrompet over de kunstminnende Philips de
Goede, die in 1485 echter al bijna twintig jaar dood is. Het is duidelijk dat Bellaert
zijn Franse voorbeeld slechts slaafs heeft nagevolgd en niet heeft nagedacht over de
vraag of de tekst in deze vorm wel op een adequate manier gepresenteerd werd.8. Het
is vermoedelijk niet voor niets dat we van Bellaert na 1486 niets meer vernemen.
Ondanks de steun van de schout van Haarlem, Claes van Ruyven heeft Bellaert het
uiteindelijk niet kunnen redden, want
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Titelpagina van Van Jason ende Hercules. Jan van Doesborch, Antwerpen 1521, ex. British Library,
London.
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anders zou er wel een opvolger in Haarlem zijn gekomen. Ook al in de jaren tachtig
van de vijftiende eeuw was het blijkbaar in Haarlem niet mogelijk om ongestraft
boeken op de markt te brengen zonder voldoende rekening te houden met de wensen
en aspiraties van het aanwezige koperspubliek. De adel die Bellaert met zijn uitgave
lijkt te willen bereiken, was niet of in onvoldoende mate aanwezig.9. Dat de Goudse
drukker Gheraert Leeu, bij wie Bellaert voor zijn vertrek naar Haarlem in dienst was,
in zijn editie van Die hystorie van Reinaert die Vos de naam van de onnozele ram
Bellijn verandert in Bellaert lijkt toch ook iets te zeggen over de visie van Leeu op
Bellaert.10.
Als Jan van Doesborch zo'n 35 jaar later Lefèvre's tekst op de pers legt, doet hij
het dan ook heel anders. Een eerste opvallende verschil is dat hij het relaas van Jason
in combinatie met de geschiedenis van Hercules op de markt brengt, hoewel de twee
boekdelen vermoedelijk ook los zijn verkocht. Om deze combinatie mogelijk te
maken, plukt Van Doesborch daartoe het desbetreffende tweede deel uit de ook door
Jacob Bellaert uitgegeven Vergaderinge van Troyen. Een tweede verandering ten
opzichte van de uitgave van Bellaert is dat Van Doesborch de tekst met zo'n veertig
procent bekort, terwijl hij het aantal illustraties aanzienlijk uitbreidt.11.
Ook voor wat betreft de andere presentatiekenmerken zijn de verschillen met de
uitgave van de Jason-tekst van Bellaert groot. Allereerst de titelpagina. Aan de
bovenkant staat in rood de in sierlijke letters uitgesneden titel Van Jason ende
Hercules. Onder de titel volgt een toelichting bij deze ‘wonderlicke historien’ waarin
liefst vijf keer de aanprijzing ‘wonderlick’ voorkomt. Daarnaast wordt de tekst op
de titelpagina tweemaal aangeduid als ‘vreemd’ en bovendien nog als ‘geneuchlick’.
Onder deze tekst staat een blok met vier houtsneden waarop een geharnaste ridder
te zien is, die monsters bevecht. Het is duidelijk dat deze opvallende titelpagina niet
alleen heel goed dienst kan doen als onderscheidingskenmerk ten opzichte van andere
teksten - iets wat de uitgave van Bellaert te enen male ontbeerde -, maar dat door de
combinatie van tekst en illustraties de nieuwsgierigheid geprikkeld zal zijn.
De proloog opent met een verwijzing naar het publiek voor wie de tekst bestemd
is. Naast zij die ‘tgulden vlies beminnen’ - de publieksgroep die Bellaert in 1485
misschien voor ogen stond - richt Van Doesborch zich ook expliciet tot ‘alle ander
ghemeyne personen die dicwils met swaren melancolien beswaert zijn’ (alvl).12. Niet
alleen zegt Van Doesborch in feite dat de tekst voor iedereen bestemd is, maar hij
geeft de koper ook nog een tekstonafhankelijk argument om de tekst te lezen. Hij
stelt dat het lezen van de tekst geschikt is om melancholie te laten
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verdwijnen of het ontstaan ervan te vermijden. Melancholie hoort als ziektebeeld
thuis binnen de medische wetenschap van de oudheid en de middeleeuwen. Volgens
de humorenleer van Galenus waren er al naar gelang de verhouding tussen de
lichaamsvochten vier typen mensen: sanguinistici, flegmatici, cholerici en
melancholici. Als iemand een overvloed aan zwarte gal vormde, werd hij
melancholisch. Dit kon leiden tot treurigheid, angstaanvallen en bij liefdesverdriet
zelfs tot krankzinnigheid en de dood. Het melancholie-argument beleeft, hoewel het
ook al in de daaraan voorafgaande eeuwen werd gebruikt, met de opkomst van het
gedrukte boek een grote opbloei. In allerlei teksten van fictionele aard, maar ook in
catechetisch-opbouwende en artesteksten wordt het melancholie bestrijdende effect
van lezen beklemtoond. Het melancholie-argument lijkt enigszins de plaats in te
nemen van waarschuwing tegen ledigheid. Ledigheid vormt een onderdeel van de
hoofdzonde ‘Traagheid’ (acedia) en kon leiden tot slechte gedachten en daden.
Ledigheid was ‘des duivels oorkussen’. Personen die een grote verantwoordelijkheid
droegen en veel moesten nadenken en kloosterlingen die vaak in contemplatie in hun
cel verbleven, behoren van oudsher tot de risicogroepen. Evenals ledigheid kon
melancholie bestreden worden door ontspanning.13. In het ziektebeeld ‘melancholie’
vindt ledigheid blijkbaar zijn medische onderbouwing voor een nieuwe risicogroep,
want de kopers van het gedrukte boek moeten toch in de eerste plaats in de kring van
de gegoede burgerij worden gezocht, die in zijn streven naar winst en rijkdom zich
weinig vrije tijd gunt om te ontspannen en die zich door het melancholie-argument
aangesproken kan voelen. Als remedies tegen ledigheid en melancholie worden het
verblijf in de vrije natuur, muziek, dans, maar vooral ook het lezen van literatuur
aanbevolen. Het lezen van literatuur verdiende immers tegenover andere vormen
van ontspanning als zang, dans en muziek de voorkeur, omdat deze ‘ijdele’ vormen
van tijdverdrijf op zichzelf ook weer tijdverspilling waren en konden leiden tot
wellust.14. Het melancholie-argument is een uitstekend instrument in de handen van
drukkers. Het lezen van teksten werd hiermee immers zowel medisch en catechetisch
onderbouwd, omdat het tegen lichamelijke en geestelijke kwalen zou beschermen
en tevens de slechte influisteringen van de duivel geen kans gaf. Aldus werd de
aanschaf van de tekst voor de koper gelegitimeerd. In de proloog van Van Jason
ende Hercules lijken mensen te worden aangesproken op hun behoefte om hun vrije
tijd op een verantwoorde wijze te besteden.15.
Het vervolg van de proloog van Van Jason ende Hercules is gewijd aan de vraag
of de beschreven gebeurtenissen die zo wonderlijk zijn, ook echt zo zijn gebeurd; of
de tekst ‘warachtich’ is of ‘fictie’. De
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schrijver beklemtoont de waarheid van het verhaal onder verwijzing naar
historie-schrijvers als Boccaccio. Hij zegt dat de lezers de tekst mogelijk al wel in
enigszins andere bewoordingen kunnen kennen, maar dat - hoewel de woorden
veranderd zijn - de zin geheel behouden is gebleven. Het is opvallend dat in deze
proloog een expliciete verwijzing naar de functie van geschiedkundige verhalen
achterwege blijft, al blijkt uit de uiteenzetting over de verhouding tussen waarheid
en fictie dat Van Doesborch niet alleen het ontspannende karakter, maar ook het
waarheidskarakter van de tekst wil benadrukken. Zo opent de proloog van de Cronyke
van Brabant met een verwijzing naar Cicero waarin het nut van het lezen van
historische teksten worden uiteengezet:
Want hystorie (als Cicero seyt) es een ghetughe der tijden, een licht der
waerheit, meestersse des levens, bootscapersse der outheyt. Daerom yst
seer orberlijc vele duechdelijcke hystorien kinnen ende daer op letten.
Opdat wy bi exemplen van anderen menscen leeren moghen orberlike
dinghen navolghen ende scadelike dinghen scuwen.16.
Volgens de proloog van Saladine zijn geschiedsverhalen ‘spieghels van toecoomende
dinghen, die tquade doen schuwen en duecht beminnen’, terwijl in de proloog van
Dye historie van Olyvier van Castillen wordt betoogd dat de ‘wonderlijcke wercken
van den goeden devoten getrouwen ende vromen mannen [...] ons leven regelen
mogen ende dat bekeeren ende aftrecken van allen schandeliken ende sondeliken
saecken augmenterende ende vermeerrende dat in alle crachteliken ende doechdeliken
wercken tot haerluder exempel.’17. Door het lezen van geschiedsverhalen zouden
mensen dus geneigd zijn het goede te doen en het kwade te laten.
De titelpagina van het tweede deel van Van Jason ende Hercules, Die historie van
den stercken Hercules lijkt qua vorm en inhoud veel op de titelpagina van de eerste
tekst, maar de proloog is veel beknopter. Naast een samenvatting van de inhoud
wordt in de proloog verwezen naar het derde deel van de Troje-cyclus, Die distructie
van Troyen, dat Van Doesborch al rond 1507, in navolging van zijn voorganger
Rolant van den Dorpe, heeft gedrukt.18. De tekst is vrijwel ongewijzigd overgenomen,
maar op de titelpagina is door inkorting van de tekst het accent meer op de
liefdesgeschiedenis tussen Troylus en Briseda komen te liggen. De proloog opent
met een citaat van David uit de Psalmen in het Latijn en het Nederlands:
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Averte oculos tuos ne videant vanitaten zc. Psalmista (Dese woerden
bascrijft [sic] David in den soutere ons vermaende dat wy onse oghen van
allen ydelheden bewaren sullen. Sonderlinghe van den onbehoerlyken
gesichten der vrouwen, want uten gesichte metten oghen van buten coemt
dye quade begheerte van binnen inwendelijc ons treckende tot sonden
(a2r1)
Hiermee verschaft de tekst zich autoriteit, want de opening met bijbelcitaat is het
klassieke opening van de preek binnen de artes praedicandi. Vervolgens wordt een
hele reeks mannen en vrouwen uit de bijbel en de Klassieke Oudheid in herinnering
gebracht, voor wie de ‘onmanierlijcke gesichte’ verstrekkende negatieve gevolgen
had. Binnen dit kader wordt vervolgens het verhaal van Troylus en Briseda
gepresenteerd, waarbij de nadruk valt op de lotgevallen van Troylus. Hoewel het
beeld van Briseda als de ontrouwe minnares ook niet bepaald positief is, valt in de
proloog het accent op het afkeurendswaardige gedrag van Troylus:
Om dan te sluten mijn prologe, so wil ic bescrijven dye destructie van
Troyen, waerom datse toe quam ende dye groote liefde van Troylus ende
van Briseda ende hoe jam merlic dat Troylus bedroghen was van haer dye
sijn oogen noch sijn ghepeysen van haer niet bedwinghen en wilde van
haren aentreckende gelate dies hy halfdul van minnen raesende wert, hem
selven aventuerende onder sijn vianden als een desperaet mensche omdat
hi haer niet ghebruken en mocht. Ende ten lesten was hi jammerlijc van
Achilles verslaghen met groter oneeren (a2v2)
De lotgevallen van Troylus worden onmiddellijk met het heden in verband gebracht
om het belang van de gebeurtenissen uit lang vervlogen tijden voor de huidige tijd
te benadrukken:
Och hoe vele plaghen sijnder noch dagelijcs in dese werelt gesciende
overmits der duvelscer liefden die uten quaden ghesichte der oncuysheden
groyende sijn (a2v2)
Ook in de tekst zelf wordt herhaaldelijk gememoreerd dat de ongelukkige liefde
tussen Troylus en Briseda zijn tegenhangers in het heden heeft. Het verhaal is een
perfect exempel van wat de liefdesverdwazing bij jonge mensen kan veroorzaken en
moet dan ook gelezen worden als een waarschuwing en een richtlijn ten aanzien van
gewenst gedrag. Zoals de geschiedenis van goede, devote en getrouwe mannen en
vrouwen uit het verleden een richtsnoer kan zijn voor het leven dat mensen nu moeten
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leven, zo kunnen de verhalen van Troylus en Briseda en al die anderen aan jongeren
laten zien hoe gevaarlijk de ‘dwaze minne’ is en wat de gevolgen zijn als men zich
aan verliefdheid overgeeft. Ook in andere prologen wordt het navolgende verhaal
gepresenteerd als een illustratie en onderbouwing van een citaat uit de Bijbel,
waardoor de proloog het karakter van een preek krijgt en het verhaal een exempel
wordt. Zo opent de proloog van Frederick van Jenuen met ‘Qua mensura mensi
fueritis remetietur vobis. God die here spreect in der evangelien: “So met wat mate
dat ghi uue [sic] metet, so sal u weder ingemeten worden.” Dat is: eest dat ghi uwe
dinghen doet rechtveerdelic, so sal uwen loon tot eenen salighen eynde zijn. Gaet
ghi ooc omme met onrechtveerdicheyt ende boeverie, tot quaden loon so sal dat
eynde comen’, terwijl Die historie van Broeder Russche als volgt begint: ‘Sinte Peter
die heilige apostel scrijft: “Die duvel is gelijc een leeuwe al om gaende soeckende
den ghenen dien hi verslinden mach”.’19.

Fictionele teksten als bron van informatie
In de prologen wordt dus niet alleen beloofd dat de teksten medisch verantwoorde
ontspanning bezorgen, maar ook dat de teksten invloed kunnen uitoefenen op het
persoonlijke gedrag van de lezer en het leven van de lezer kunnen veranderen en in
het licht van het heden en het hiernamaals kunnen verbeteren. Als we ons nu afvragen
wat de argumenten die door de drukkers aangereikt worden om de tekst aantrekkelijk
voor het koperspubliek te maken, met elkaar verbindt, dan lijkt de accentuering van
het ‘nut’ dat het lezen van de tekst de koper zal verschaffen, de gemeenschappelijke
factor. Binnen dit kader verdienen de prologen van de Reynaert en Uilenspiegel-tekst
bijzondere aandacht, omdat hierin het nut voor de koper wel heel expliciet en praktisch
wordt geformuleerd. In tegenstelling tot die prologen waarin de lezing van de tekst
tot meer zelfkennis en daardoor tot een verbetering van het eigen leven zou leiden,
valt hierin de nadruk op de mensenkennis die de tekst zal verschaffen. Volgens de
proloog van de druk van Gheraert Leeu van Die hystorie van Reynaert die Vos uit
1479 zal men:
Ieren kennen die subtile cloecheden die dagelics gehantiert ende gebruyct
worden onder den raet der heren ende prelaten gheestelic ende waerlic
ende onder die coopluden ende oec onder den gemeenen volc. Ende dit
boec is gemaect tot nutscap ende tot profijt alre goeder menschen op dat
si daer in lesende sellen mogen verstaen ende begripen die voernoemde
subtile scalcheden die dagelics in der werelt gebruijct worden.
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De tekst is niet bedoeld om de listen zelf te leren gebruiken, maar ‘omdat hem elc
mensche sal mogen wachten ende hoeden dat si vanden scalcken niet bedrogen en
worden.’ Nogmaals wordt vervolgens beklemtoond dat de tekst ‘seer ghenuechtelijck
ende oeck profitelijck’ is.20. In de proloog van de Uilenspiegel-tekst wordt in vrijwel
gelijkluidende bewoordingen hetzelfde gezegd. De tekst moet niet het gevolg hebben
‘datter godes dienst by vermindert ende verloren soude sijn. Noch oock datmen
scalcheyt soude soecken’, maar de tekst dient:
om des menschen sinnen daer mede te verlichten ende te vernieuwen.
Ende ooc om dat die simpel slechte menschen voor dergelijcker boeverijen
hem souden moghen wachten ofse hem lieden voor ooghen quamen’.
Daarnaast wordt - evenals in de Reynaert-tekst - het ontspannende karakter van de
tekst beklemtoond.21.
Ook uit andere prologen blijkt dat drukkers veel waarde hechten aan het afficheren
van het exemplarische en belerende karakter van de tekst en niet willen volstaan met
het - al dan niet expliciet geformuleerde - melancholieverdrijvende effect van fictie.
Ze willen aan de tekst ook een inhoudelijke meerwaarde toekennen, hetgeen soms
een ietwat geforceerd karakter krijgt. In de proloog van Den droefliken strijt van
Roncevale, een bewerking van het Roelandslied onder gebruikmaking van een
vertaling van de Historia Karoli Magni et Rotholandi (de zogenaamde
pseudo-Turpijn), wordt eerst uitgelegd waarom deze veldslag tegen de Saracenen zo
belangrijk was voor het christendom.22. Vervolgens wordt verteld dat Guwelloen
verraad pleegde, omdat hij Karel de Grote wilde doden en zelf diens kroon wilde
overnemen. De daden van Guwelloen worden dan ook uitgelegd als hoogmoed en
zijn gedrag krijgt door middel van een bijbelcitaat een exemplarisch karakter:
Ende Guwelloen creech loon na wercken. Ghelijc God seyt in die evangelie,
met alsulcker maten als ghi meet daer sal u wedere in ghemeten worden.
Guwelloen woude hemselven verheffen in hooverdien maer hi wert
vernedert ende wt sijn hoocheyt selve gheworpen. Daer staet noch int
evangelie ghescreven, wie hem hier verheft sal vernedert worden, ende
wie hem inder werelt verootmoedicht sal namaels inden hemel verheven
worden.23.
Deze uitleg is opmerkelijk. Guwelloen pleegt in het Roelandslied verraad omdat hij
zijn persoonlijke vete met Roeland wil beslechten, die
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hem immers heeft aangewezen als de leider van een gevaarlijk gezantschap naar de
heidense koning Marcelijs. In de Historia Karoli Magni et Rotholandi wordt
Guwelloen door de Saracenen omgekocht. In ruil voor twintig met schatten beladen
paarden levert hij de christenen in hun handen.24.
De proloog krijgt vervolgens het karakter van een devotioneel traktaat. De lezer
wordt opgeroepen om de deugdelijke levenswijze van de heilige martelaren na te
volgen, maar de schrijver van de proloog is zich tevens bewust van de kloof die gaapt
tussen de wereld van zijn stedelijke leespubliek en de vechtersbazen Roeland en
Olivier:
(...), laet ons metter herten gheestelic te nieute bringen der valscher Turcken
gheloove ende bevechtense inwendelijc van binnen ghelijc datse Rolant
ende Olivier bevochten van buyten ende haer heylige bloet daer vore
ghestort hebben, op dat wij mogen verdienen den hooghen loon die si
vercregen hebben. Al en sijn wij alle gader daer toe niet ghestelt om op
die heydenen te vechten nochtans mogen wi dat wel doen gheestelijc ende
metter herten inwendelijc, denckende so vierichlijc opt lijden ons Heeren
metten heylighen man sinte Franciscus dat wi die salighe crone der
martelien met alle die heylighe martelaren besitten moghen ghelijckerwijs
oft wij inden strijt met Rolant ende Olivier gheweest hadden.25.
Een knappe uitwerking van de schrijver van de proloog. Tegenover het uitwendige,
zichtbare gevecht dat van Rolant en Olivier martelaars voor het geloof maakt, stelt
hij het innerlijke, onzichtbare gevecht dat de lezers tegen de heidenen moeten voeren
om het paradijs te bereiken. Het heeft er alle schijn van dat de schrijver hier probeert
om een referentiekader voor zijn leespubliek te creëren, waardoor de tekst niet alleen
een spannend verhaal over een fataal aflopende veldslag wordt, maar ook een verhaal
waaraan de lezers hun eigen gedrag kunnen relateren. Daarmee wordt de koper een
extra argument in handen gegeven om de tekst aan te schaffen.
Ook de schrijver van de proloog van Van Floris ende Blancefleur uit 1576 wil aan
de tekst een meerwaarde verlenen. De prozatekst is een bewerking van de
Middelnederlandse verstekst van Diederic van Assenede. Afgezien van het feit dat
aan de prozatekst vier refreinen zijn toegevoegd en dat de versproloog is vervangen
door een korte proloog in proza, zijn de inhoudelijke verschillen tussen de verstekst
en de prozatekst gering.26. Het verhaal van Floris en Blancefleur is bekend. De
gevangen dochter van een christelijke vorstin, Blancefleur, wordt in Spanje opgevoed
met, en bemind door Floris, de zoon van
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de Saraceense koning Fenus. Hun liefde wordt ontdekt en de koning wil een einde
aan hun relatie maken. Eerst wordt Floris verteld dat Blancefleur dood is, maar als
hij ontroostbaar blijkt, vertelt zijn moeder de waarheid. De koning heeft Blancefleur
laten verkopen. Floris gaat op reis om Blancefleur terug te vinden. Hij krijgt van zijn
moeder een wonderring mee die hem tegen alle gevaren beschermt en die ervoor zal
zorgen dat hij vindt wat hij zoekt. Het kasteel in Babylon waarin Blancefleur zich
bevindt, weet Floris door omkoping in te komen. Het paar wordt na verloop van tijd
echter ontdekt en de emir wil hen laten doden. Hun geschiedenis en hun ware liefde
wekt echter zoveel medelijden op dat hij zich edelmoedig betoont en hen in leven
laat. Floris hoort dat zijn ouders overleden zijn en keert terug naar Spanje om macht
over te nemen. Hij bekeert zich tot het christendom.
Het gedrag van Floris vertoont opvallende overeenkomsten met dat van Troylus
uit Die distructie van Troyen. Nadat hem is verteld dat Blancefleur dood is, is hij zo
wanhopig dat hij - evenals Troylus - zelfmoord wil plegen. Slechts het krachtdadige
optreden van zijn moeder voorkomt dit. Hij laat zich vervolgens door zijn liefde
verleiden tot een tocht die geen enkele hoop op succes in zich draagt. Alleen door
een wonderring en het medelijden van de heidense emir weet hij het er levend vanaf
te brengen. Toch wordt zijn gedrag in de proloog niet expliciet bekritiseerd. Mogelijk
heeft dit te maken met het verschil in afloop tussen de verhalen over Troylus en
Floris. Floris wordt voor zijn roekeloze gedrag immers niet gestraft, terwijl Troylus
zijn leven in de strijd verliest en diens lichaam op het slagveld verminkt wordt.
Het verhaal over Floris en Blancefleur past niet helemaal in het schema dat aan
de basis ligt van de meeste fictionele teksten in deze periode. Dit grondpatroon wordt
gekenmerkt door het feit dat de goeden uiteindelijk beloond worden voor hun goede
gedrag en de slechten uiteindelijk hun straf niet ontlopen. Weliswaar krijgen Floris
en Blancefleur de sympathie van de lezer en loopt het verhaal heel goed af, maar het
gedrag van Floris staat in feite haaks op de laat-vijftiende eeuwse visie hoe mensen
zich dienen te gedragen. Daarom wordt de proloog van een negatieve lering voorzien
en is de tekst een negatief exempel. De proloog opent met een verwijzing naar Paulus
die heeft gezegd dat ‘ledicheyt is dye moeder van alder quaetheit’ (a1v) en de tekst
heeft als doel ledigheid te voorkomen. Vervolgens wordt verteld waar het verhaal
over gaat en wordt aangegeven waarom de tekst van belang is:
(...) ende oock stelle icse daerom dat die minnaers van der wereltliker
liefden mercken souden, hoe vol sorghen ende tribulatie die minne
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der creaturen is ende vol periculen niet lange gedurich. Altijt voor een
vruecht duysent sorghen voor een solaes duysent anxten voor een minlick
versamen duysent uren met een groot jammer verscheyden te sijne ende
ten eynde die siele ter hellen leydende (a1v)
Jongeren die de tekst lezen, moeten zich van deze wereldlijke liefde afkeren:
Nu o ghi jonghers tsi mannen oft vrouwen wilt hier by gheleert worden
ende laten uuten byspele vertrocken worden. Ende wilt aanveerden die
minne ende liefde gods dye eewich ghedueren sal daer ghi alleen ruste in
vinden sult ende sal ons bevrijen van allen plagen der hellen (a1v)
De schrijver van de proloog distantieert zich in feite van de inhoud van de tekst, maar
legitimeert tevens het lezen ervan. De les die volgens de proloogschrijver uit het
verhaal te leren valt, doet dan ook enigszins gezocht, of op zijn minst vrijblijvend
aan. Er wordt weliswaar gezegd dat jongeren zich niet zo moeten laten meeslepen
door hun verliefdheid, maar niet omdat dit gedrag zulke rampzalige gevolgen heeft,
maar omdat de vreugde niet opweegt tegen het verdriet dat de liefde met zich
meebrengt.27. In economische termen vertaald zou men kunnen zeggen dat de
opbrengst van de liefde niet opweegt tegen de investering.

Fictionele teksten als bron van informatie: niet alleen proloogtopistiek
In een aantal drukkersprologen wordt een poging gedaan om naast het al dan niet
expliciet ontspannende karakter ook het inhoudelijke belang van de tekst voor de
lezer te benadrukken. Dat het hier niet alleen om louter proloogtopistiek gaat, moge
blijken uit de wijze waarop - in ieder geval een exemplaar van - Die droefliken strijt
van Roncevale is gelezen. Het Münchense exemplaar van de druk van circa 1520 is
afkomstig uit een kloosterbibliotheek. Op allerlei plaatsen is de tekst door een
vermoedelijk contemporaine hand onderstreept en op vijftien plaatsen is in de marge
geschreven. Als de veldslag tegen de Saracenen gaat beginnen verschijnt bloed op
de zwaarden van hen die in de slag zullen omkomen. Het bloed kan niet van de
zwaarden worden gewist. Bisschop Tulpijn (Turpijn) geeft de ridders als verklaring
voor dit feit ‘dat si alle cortelijc de crone der martelaren verwerven souden’. Hierbij
staat in de kantlijn als parafrase ‘3 tropff blut auf irer schwertter significat sij sollen
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Christi martijren werden’. Resoort acht het goed mogelijk dat de aantekeningen zijn
gebruikt als uitgangspunt voor het gebruik van de tekst bij de preek.28. Daarnaast
heeft Pleij de stelling verdedigd dat rederijkersliteratuur dient als troostliteratuur,
waarbij de Rede in de vorm van wijsheid en redelijkheid wordt aangeprezen als
wapen tegen de grillen van Minne (Venus) en Fortuna (Avontuere).29. Deze stelling
wordt bevestigd als we letten op de bewerking die teksten als Die distructie van
Troyen, Van Floris ende Blancefleur en Buevijne van Austoen in de drukperiode
hebben ondergaan. Samen met andere teksten zijn de genoemde teksten met behulp
van rederijkersverzen ingekleurd en aangepast aan hun nieuwe gebruikssituatie.30.
De twee eerstgenoemde teksten zijn hierboven al kort aan de orde gekomen. De eerst
tekst laat zien-en deelt dat in de proloog ook expliciet mee - hoe slecht het iemand
vergaat die door zijn liefdesverdwazing irrationeel handelt. Het gedrag van Floris
en de daarbij niet passende goede afloop vereiste zoals we gezien hebben een enigszins
afwijkende proloog. In de Buevijne van Austoen wordt het leven geschetst van de
held die ondanks alle tegenspoed zich niet tot irrationeel gedrag laat verleiden. In de
ingevoegde rederijkersverzen verwoorden de hoofdpersonen Buevijn en Susiane
weliswaar hun emoties als reactie op de rampzalige voorvallen, maar de emoties
leiden nooit tot een staat van wanhoop. Steeds behoudt het vertrouwen in God de
overhand en steeds blijven ze streven naar een verbetering van hun situatie. Door
hun geloof in God en hun rationele gedrag hebben de grillen van Fortuna geen vat
op hen. De samenvatting aan het slot van de tekst stelt dit ten aanzien van Buevijn
heel duidelijk:
O goedertieren Jhesu, hoe wel kondi u dienaers loonen die in u betrouwen
alst uwen lieven wille es. Ghelijct hier aen dezen Buevijne gebleken es
die so vele ongelucx in sijnder juecht gheleden hadde ende menigherhande
tribulacien als eenich mensche ter werelt geboren lyden mochte ende
namaels tot so groter eeren quam also ghi gehoort hebt.31.

Conclusie
Wat zeggen de uitspraken van de drukkers op de titelpagina's en in de prologen nu
over de mentaliteit van het stedelijke koperspubliek? Vermeulen geeft zijn boek over
de presentatie van Middelnederlands drukwerk uit de periode 1470-1540 de titel Tot
profijt en genoegen mee. Dit zijn inderdaad de kernwoorden van de presentatie op
de titelpagina en een referentie aan het aloude ‘utile et dulce’-beginsel. Ook Leipold
komt
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tot de vaststelling dat, ongeacht het genre waartoe de tekst behoort, de aanprijzingen
‘loblich’ en ‘nützlich’ de titelpagina sieren. Zij stelt dat de drukker geheel
pubieksgericht is. De tekstpresentatie zou er op gericht zijn om de lezer in zo kort
mogelijke tijd zo veel mogelijk informatie op een zo prettig mogelijke wijze tot zich
te laten nemen.32. Binnen dit kader passen ook verschijnselen als het gebruik van
proza, de bekorting van teksten, de aanwezigheid van een inhoudsopgave en een
register. De tekst moet ten behoeve van de lezer zo toegankelijk mogelijk worden
gemaakt.
Zoals ik heb laten zien probeert de drukker-uitgever de aankoop van de tekst voor
de koper te legitimeren en binnen deze situatie moeten de aanprijzingen begrepen
worden. Met de uitvinding van de boekdrukkunst worden - naast de scholen en de
overheid - nieuwe kopersmarkten gezocht. Deze kopers moeten echter een aantal
barrières overwinnen. Ze zijn niet gewend om zelf te lezen, de boeken zijn nog duur
en vooral voor genres als geschiedenis en literatuur is het geven van een
rechtvaardiging van de tijd- en geldinvestering een noodzakelijkheid, omdat het nut
dat het lezen van fictie verschaft minder evident lijkt dan van andere tekstsoorten.
Het boek is met de uitvinding van de boekdrukkunst een massa-artikel geworden dat
afhankelijk is van vraag en aanbod en zich in wezen niet onderscheid van andere
gebruiksgoederen en daarom ook vanuit diezelfde invalshoek door de potentiële
koper wordt beoordeeld: ‘wat kost het boek en wat heb ik er aan’. De drukker-uitgever
probeert hierop in te spelen door argumenten te geven, die de koper kunnen
aanspreken en de teksten aan te laten sluiten bij diens belevingswereld. De
drukker-uitgever laat daarom zijn fictionele en historische teksten via de presentatie
aansluiten bij de artes-literatuur en bij de catechetisch-didactische literatuur. De
prologen beloven de koper dat hij na lezing van het boek bedriegers kan herkennen,
dat hij zijn eigen handelen efficiënter kan maken en tevens beter toegerust zal zijn
voor het hiernamaals. Bovendien zal de koper door het lezen van fictie ledigheid en
melancholie voorkomen. Lezen wordt dus niet alleen aangeprezen vanwege het
ontspannende effect, maar ook vanwege de leerzame inhoud. Veel drukkers
benadrukken in hun prologen het feit dat het lezen van de tekst de lezers iets zal
opleveren. Ook in het geval dat de proloog ‘slechts’ meedeelt dat het lezen van de
tekst ontspanning zal bieden en ledigheid of melancholie zal verdrijven. Dit argument
heeft immers een heel utilitaire achtergrond, omdat door de ontspanning het werk
met frisse moed en nieuwe energie hervat zal kunnen worden en het begaan van
zonden wordt voorkomen. De literatuuropvatting van de burger, die gedrukte teksten
koopt en leest, is nauw verbonden met de
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levensopvatting die we bij hem kunnen vermoeden. De stedelijke mentaliteit zoals
die uit de titelpagina's en de prologen naar voren komt, kenmerkt zich mijn inziens
door begrippen als rationaliteit, effectiviteit en functionaliteit. De kooplieden en
ondernemers laten zich alleen verleiden omdat het lezen van fictionele teksten
noodzakelijk en nuttig is en de opbrengst opweegt tegen de investering. Steeds vindt
een afweging plaats tussen investering en profijt. De toegankelijkheid van de tekst
bepaalt vervolgens hoe dit lezen zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Deze visie komt
ook duidelijk naar voren uit het versje dat aan het slot van de Cronyke van Brabant
(1498) staat en waarin een beeld wordt geschetst van een verantwoorde, maar ook
strakke dagindeling:
Een salighe leeringe.
Vijf uren suldij gode eeren.
Vij. uren suldy u werck hanteren.
Vij. uren moechdy slapen.
Twee uren moechdi locht rapen.+
Drye uren moechdy eten.
Aldus doende suldy den tijt vergheten+
(d2r2)

De meeste tijd gaat op aan werken, slapen en eten, maar naast de verering van God
is er toch ook nog plaats voor een ontspannende en dus nuttige wandeling.33. Opvallend
genoeg is echter voor het lezen van een boek geen tijd beschikbaar. Of moeten we
het lezen van de kroniek wellicht zien als een vorm van ‘gode eeren’?
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CA 976, fol 3r. (Reynaerde, ed. Hellinga 1952 I, 5, r. 5-14).
NK 2088, A1v. (Ulenspieghel, ed. Geeraedts 1986, 93):
Het is oock beter te hooren ende te lesen datmen lachtet ende gheen sonde en doet dan datmen
sonde dede ende datmen weende ende screyde.
Over de ontstaansgeschiedenis en de samenstelling van Den droefliken strijt van Roncevale
handelt Van Dijk 1981, 44-99.
Strijt, ed. Boekenoogen 1902, 2.
Cronyke (NK 652), J4v2: Ende Gauloen gaven si xx. paerden met scatten geladen opdat hi die
kerstenen in haer handen leveren soude, twelc Gauloen beloefde te doen. NK 652 is afgezien
van het einde van de tekst een letterlijke herdruk van CA 508. Zie Franssen 1990, 58, 67 en 85.
Zie resp. Van Dijk 1981, 113-120, m.n. 117 en Gerritsen 1975, 241-261, m.n. 247-254.
Strijt, ed. Boekenoogen 1902, 3.
Zie over deze editie Viaene 1954. De huidige verblijfplaats van het unieke door Viaene
beschreven exemplaar is onbekend, maar het Instituut voor Neerlandistiek van de Universiteit
van Amsterdam is in het bezit van fotokopieën. Volgens Boekenoogen 1905, 124 is de tekst al
voor 1500 in druk verschenen. Dit vermoeden van Boekenoogen wordt bevestigd door het feit
dat in de druk van Jan van Doesborch uit 1504 van de Historie van Buevijne van Austoen op
C3r. een houtsnede waarop Floris en Blancefleur zijn afgebeeld, voorkomt.
Pleij 1974, 67 stelt onder andere naar aanleiding van de proloog van Floris ende Blanchefleur
dat de proloog de tekst een ‘naar 20e-eeuwse smaak (...) hypocriet karakter en in ieder geval
een dubbele moraal verleent’. Coigneau 1982, 111 ziet in de proloog van de prozaroman echter
veeleer een ‘uiting van skepsis en onmacht tegelijk tegenover de geïdealiseerde liefdesconceptie
uit de hoofse traditie’. De schrijver van de proloog van de gedrukte tekst van Floris ende
Blanchefleur neemt via de proloog in feite volledig afstand van de hoofse liefdesideologie zoals
die nog wel door Diederic van Assenede wordt beleden en verdedigd. Hierbij dient echter te
worden opgemerkt dat ook Diederic van Assenede zijn Franse voorbeeldtekst al rationaliseert
en dat hij zich bij ongeloofwaardige passages beroept op zijn Franse brontekst. Overigens zijn
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in het verleden de verzen 1359 tot en met 1363 gelezen als rechtstreekse kritiek van Van
Assenede op het handelen van Floris. Zie hierover Winkelman 1984.
Resoort 1988, 131-138 en Van Dijk 1981, 113-120.
Pleij 1984. [Ook opgenomen in Pleij 1990].
Franssen 1990, 138-152.
NK 1085, M3v2
Leipold 1974, 282.
In Van den X. Esels wordt ‘wandelen om een luchtje te scheppen’ als middel ter ontspanning
en remedie tegen zwaarmoedigheid en melancholie gepresenteerd. Esels, ed. Van Elslander
1946, 9:
‘Als ander mannen gaen spaceren om een luchtken te rapen ende haer sinnen te vermaken ende
die fantasien te verdrijven’.
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Poëtica, stad, publiek en moraal in Jupiter en Yo
Annelies van Gijsen
Stedelijke overheden in de vijftiende en zestiende eeuw voelden zich in velerlei
opzicht verantwoordelijk voor hun ingezetenen. Tot hun taken rekenden zij onder
meer het bewaken van de goede zeden en het tegengaan en bestraffen van overspel.1.
Verder droegen ze zorg voor beschaafd en beschavend vermaak tot nut van het
algemeen en ter verhoging van het prestige van hun stad. Tegen deze achtergronden
kunnen we het toneelstuk over Jupiter en Yo plaatsen. De openingsproloog wijst
uitdrukkelijk op de eer van de stad Brussel als een van de belangrijkste motieven
voor het schrijven en vertonen van dit stuk. De keuze van het onderwerp, een klassiek
geval van overspel, lijkt daarbij op het eerste gezicht merkwaardig. De hoofdpersonen
in het stuk blijken dan ook nog als sympathieke gelieven te worden voorgesteld, met
als contrast de jaloerse echtgenote Juno in de schurkenrol. Ondanks deze dubbele
rechtvaardiging van in de dagelijkse realiteit toch als afkeurenswaardig beschouwd
gedrag blijken stichtelijke interpretaties ruimschoots voorhanden. De morele strekking
van het geheel en de amusementskant complementeren en ondersteunen elkaar.
De achterliggende opvattingen zijn mogelijkerwijs op te helderen vanuit de
poëticale achtergrond van het stuk. De prologen besteden vrij uitvoerig aandacht aan
de aard en het nut van de dichtkunst, de taak van de dichter en het beoogde effect en
doel van het stuk. In dit geval is het duidelijk dat het stuk bedoeld is voor een Brussels
stedelijk publiek. Het stuk is geen eenling; het kan op verschillende gronden gerekend
worden tot de zogenaamde ‘amoureuze spelen’ met doorgaans ‘romantisch-klassiek
gegeven’, die daardoor interessant vergelijkingsmateriaal bieden.2.
Hieronder zullen achtereenvolgens aan de orde komen: bron, datering en
auteurschap van Jupiter en Yo, de presentatievorm, de expliciete poëticale opvattingen
die daarbij worden verwoord, en de relatie daarvan met stofkeuze, stofbehandeling
en strekking. Ten slotte wordt getracht, de mogelijk specifiek stedelijke dimensie in
Jupiter en Yo aan te geven.
Het stuk is bewaard in een druk van Jan van Brecht, Brussel, 1583, onder de
verwarrende titel Den Handel der Amoreusheyt. In 1621 werd dezelfde titel namelijk
gebruikt voor een bundel met vier andere amoureuze spelen, gedrukt bij Jan van
Waesberghe de Jonge te Rotterdam.
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Daarom duiden we Den Handel van 1583 conform de titels van soortgelijke spelen
liever aan als Jupiter en Yo. Er zijn maar twee exemplaren van bekend; een daarvan
bevindt zich in de Brusselse KB, het andere in de BL in Londen.3.
Over auteurschap en datering valt weinig met zekerheid te zeggen. Johan Baptista
Houwaert heeft zeker bemoeienis gehad met de druk, maar zijn auteurschap is daar
niet zonder meer mee bewezen. Voorin staat een aan de goedgunstige lezer gericht
gedicht met een acrostichon ‘Iehanbaptista Hovwaert’, en zijn zinspreuk ‘Houdt
middelmate’ is hier en daar in de tekst van het spel verwerkt. Dit laatste geldt echter
evenzeer voor Den Handel van 1621, waar Houwaert aantoonbaar ten onrechte als
auteur wordt genoemd.4. Houwaerts acrostichon vinden we ook in Die remedie der
liefden, een bundeltje dat evenals Jupiter en Yo en Houwaerts eigen Clachte ende
troost van Belgica in 1583 bij Jan van Brecht verscheen. Behalve de vertaling van
Ovidius' Remedia amoris bevat dit boekje andere teksten, die deels uit de vijftiende
of de vroege zestiende eeuw stammen. De veronderstelling dat Houwaert beschikte
over een collectie literair werk van oudere stadgenoten lijkt heel plausibel. In zijn
eigen geschriften geeft Houwaert immers dikwijls blijk van grote bekendheid met
het werk van zijn voorgangers, waarvan hij graag gebruik maakt.5. Op de titelpagina's
van bij zijn leven verschenen eigen werk wordt Houwaerts auteurschap overigens
meestal nogal breed uitgemeten. In dit licht is het opvallend, dat in Jupiter en Yo
nergens wordt vermeld, dat hij het stuk ‘poetelijck gheinventeert, ende rhetorijckelijck
ghecomponeert’ zou hebben.6.
De taal van het stuk is, zoals te verwachten, duidelijk Brabants gekleurd.7. Stijl en
rijmtechniek sluiten zeer nauw aan bij de overige amoureuze spelen, die vrijwel alle
uit oudere bronnen bekend zijn.8. Alles bij elkaar lijkt het waarschijnlijk, dat het stuk
veel ouder is dan de druk van 1583. Hoeveel precies is moeilijk vast te stellen. Indien
Knuttel, De Bock en Van Eeghem gelijk hebben en het stuk het werk is van Colijn
van Rijssele,9. en indien die weer dezelfde is als Colijn Caillieu,10. zou het al voor
1485 geschreven moeten zijn. Tot dat jaar was Caillieu als dichter in dienst van de
stad Brussel. Het gebruik van ‘minlijck accoort’ in de eerste Naprologhe zou echter
een toespeling kunnen zijn op het Mariencranscken, een fusie van Brusselse
rederijkerskamers, die pas in 1507 tot stand kwam,11. tijdens het stadsdichterschap
van Smeken en na de dood van Colijn dus. Nader onderzoek kan hier wellicht
opheldering bieden.
De stof is verdeeld over drie ‘boecken’ of ‘spelen’, die ieder een eigen proloog en
epiloog (‘na prologhe’) hebben. Elk van de drie wordt gevolgd door een nastukje,
dat achtereenvolgens wordt aangekondigd
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als ‘sotternye’, ‘sotte collacie’ en ‘sotheyt.’ De titelpagina noemt ze ‘behaeghelijcke
ende belachelijcke Dialogen oft disputatien van minnen.’ Inhoudelijk sluiten ze
uitstekend aan bij het vertoonde. Ik kom hier nog op terug.
In de druk wordt de eigenlijke tekst nog voorafgegaan door drie gedichten. Het
eerste, een lofdicht in het Latijn, draagt als opschrift ‘Nicolaus de Meyere Ad
Iuuentutem.’12. Het wordt gevolgd door het hierboven reeds genoemde ‘Tot die
goetionstighe lesers’, getekend ‘Houdt Middelmate’, en door een vrij stereotiep
elfregelig ‘totten zoilum’, waarin eventuele afbrekende critici preventief een veeg
uit de pan krijgen.
In de prologen en epilogen treden twee personages op: d'Ionstich Herte en
Ghewillighen Aerbeyt. Zij presenteren het spel en begeleiden het publiek door inhoud
en bedoeling toe te lichten. Zij personifiëren aspecten van het dichterschap, en treden
op als de gezamenlijke auteurs van het te spelen stuk. Hun identiteit en onderlinge
relatie zijn af te leiden uit wat ze zeggen. Hieronder zal ik dat bekort parafraseren.
D'Ionstich Herte (JH) beklaagt zich in een monoloogje: zowel het dichterschap
als de liefde vallen hem zwaar. Dan verschijnt Ghewillighen Aerbeyt (GA), die uitleg
vraagt en zijn hulp aanbiedt, JH aansprekend met ‘vercoren meestere’. JH prijst zijn
geliefde in lyrische bewoordingen: zij is de mooiste, de beste en edelste, vol deugden,
onbesmet en wijd en zijd beroemd; dank zij haar heerst alom welvaart en vrede. Na
enig aandringen van GA onthult JH haar naam: ‘Der Stadt eere’. GA reageert
enthousiast:
Der Stadt eere verheught de soete Warande
Van Brussele met grooter jubilatien,
En die seven gheslechten zijn t'haren onderstande
Subjectelijck met de neghen natien.

Vervolgens roepen beiden Gods bescherming af tegen alle bedreigingen van binnenuit
en van buitenaf, die Der Stadt Eere zouden kunnen aantasten.
Uit liefde tot haar, zegt JH nu, zou ik met hulp van de dichtkunst graag ‘wat
vrolijcx’ vertonen. GA wil weten in welke hoek ze de stof moeten zoeken; hij noemt
als mogelijkheden: ‘fabulen, exempelen oft cronijcken’ ofwel ‘misterien, gesten oft
amoreuse feesten’. JH blijkt een voorkeur te hebben voor ‘Poeteryen’, en wel een
door hen beiden recentelijk voltooid stuk over Jupiter en Yo. Men zal daarin ‘der
vrouwen jeloursheyt’ en de ontrouw van mannen te zien krijgen; ‘alle Amoreuse
scholieren’ zullen hierdoor ‘hem selven bedectelijck leeren
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bestieren.’ Ze vertellen de eerste fase van het verhaal: de verliefde Jupiter organiseert
een feest, opdat hij Yo zou kunnen spreken. Juno echter bemerkt snel wat er aan de
hand is en is des duivels. Jupiter en Yo spreken een rendez-vous af ‘in 't groene’. In
het afsluitend rondeel delen JH en GA mede dat het stuk drie spelen zal beslaan en
dat het verhaal bij Ovidius te vinden is. Ze wensen het publiek veel genoegen.
De ‘Na Prologhe’ is vooral een vooraankondiging van het tweede spel. Daarin zal
getoond worden hoe Juno haar tegenacties onderneemt, tengevolge waarvan Jupiter
zich genoodzaakt ziet Yo in een koe te veranderen, die hij vervolgens aan Juno moet
geven.
In de proloog bij het tweede spel geven JH en GA een terugblik op het
voorafgaande en een vooruitblik op het komende, maar eerst spreken ze samen over
de dichtkunst en hun beider aandeel daarin. Ook in de proloog bij het derde spel
komt dit onderwerp aan de orde. De tweede na-proloog dient weer voornamelijk als
verbindende begeleiding met een terugblik en een vooruitblik. Het derde en laatste
spel toont hoe Yo, in opdracht van Juno door Argus bewaakt, door een list van
Mercurius bevrijd wordt. De derde na-proloog ten slotte bevat de reeds in de tweede
na-proloog en in de derde proloog aangekondigde moralisatie, waarin het verhaal
van Jupiter en Yo van verschillende allegorische interpretaties wordt voorzien.
De vraag naar de rol en de identiteit van de beide ‘fictionele ensceneurs’ hangt
nauw samen met de door hen vertolkte opvattingen over de dichter en het dichterschap.
Ik zal proberen om dit geheel enigszins te ordenen; de meeste relevante informatie
wordt geleverd door de drie prologen.
JH en GA houden zich gezamenlijk bezig met de dichtkunst. Er is sprake van een
hiërarchische relatie: GA helpt JH, JH is zijn meerdere. JH is de meest
geëmotioneerde, bewogen als hij is door zijn grote liefde voor Der Stadt Eere en het
besef van zijn zware taak als dichter. Er bestaat ook een oorzakelijk verband tussen
deze affecten: liefde inspireert de dichter en, omgekeerd, de ware dichter is verliefd.
Dit lijkt een aanwijzing dat JH bedoeld is als de belichaming van de stereotiepe
dichter. GA, de ‘afsplitsing’, is zijn onmisbare steun. Is hij ‘de inspanning van de
dichter’, als noodzakelijke aanvulling op diens inspiratie, of kunnen we hem meer
specifiek opvatten als het ‘vakmanschap’ van de kunstenaar?
De naam van JH past in de rhetoricale traditie waarin ‘jonste’ en ‘conste’ zeer
nauw met elkaar verbonden worden, zozeer zelfs, dat ‘jonste’ (‘liefde’ of
‘genegenheid’) vaak de specifieke betekenis krijgt van ‘liefde voor de (dicht)kunst’.13.
In de tweede proloog demonstreert JH het geliefde spel met beide begrippen:

Herman Pleij, Op belofte van profijt

322
Noch doet my jonste volmaeckte const beminnen,
Omdat jonste en conste met jonsten trecken
Daer jonste en conste der herten kinnen.
Dede conste met Jonste tot consten wecken
Als hem conste en jonste met jonsten decken,
Dan wort conste voor jonste met conste gheeert//schier...

Na deze innige pas-de-deux van ‘jonste’ en ‘conste’, en ook elders in het stuk, wordt
tevens gewezen op de vrijwel onoverbrugbare kloof tussen de dichtkunst zelf en de
neiging of liefde tot die kunst, die de ware dichter (JH) bezielt. De kunst is een
uitermate verheven aangelegenheid; JH noemt haar ‘d'excellenste dat Godt oydt
wrochte’; ‘Sy is weirdich te minnen boven al’. Hij is zich voortdurend bewust van
zijn eigen geringheid ten opzichte van zijn zo veel eisende taak, en hij uit dit besef
in vele bescheidenheidsformules.
Er is echter een mogelijkheid om de kloof tussen de kunst en de kunstenaar te
overbruggen. Oefening baart kunst, en de dichter die bereid is om zich grote
inspanningen te getroosten zal ten slotte slagen. Daarom is het ook Ghewillighen
Aerbeyt die hier optreedt als raadsman en steunpilaar van de dichter. Hij houdt hem
voor:
Conste is met aerbeyt te ghecrijghene
En al aerbeydende crijghmen der consten gratie

waarna JH zijn bereidheid uitspreekt om deze raad te volgen. Gezien het feit dat GA
zich hier tot een dichter richt lijkt het mij dat we niet kunnen concluderen, dat
inspanning voldoende voorwaarde is om een kunstwerk tot stand te brengen. Maar
alleen die dichter, die zich volledig en met al zijn krachten inzet mag hopen op dit
gebied iets te presteren.
JH beseft evenwel dat zijn werk ver bij het ideaal ten achter blijft: zijn
‘verstandenisse is veel te ruyt’. GA wijst het publiek erop, dat een gebrekkig werk
altijd nog de voorkeur verdient boven het ‘ongheleert blyuen’ van de aspirant-dichter,
die verstoken is van de ‘scientie der const’. Het beoefenen van de dichtkunst is de
beste leerschool, maar die weg gaat bepaald niet over rozen. Dat blijkt wel uit het
‘Neempt danckelijck daer wy ons met ghequelt (“afgesloofd”) hebben’ uit de tweede
proloog.
Een soortgelijke opvatting kunnen we vinden in Houwaerts Pegasides Pleyn. De
‘Poeterije’, die boven alle kunsten verheven is, daalt rechtstreeks uit de hemel neer
op hen die daartoe door God worden ‘ghepredestineert’. De dichter is een
uitverkorene: ‘Men maeckt gheen Poeten soomen Heeren doet want/Sy werden
gheboren...’ Ten opzichte
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van het gezag is dit een nogal radicaal standpunt. Ook Houwaert maakt duidelijk,
dat dichten inspanning kost:
Maer al wert een Poeet mette const gheboren,
Sonder aerbeyt blijft sy inwendich bedeckt14.

Dit komt overeen met de rol van ars en natura in de zogenaamde Ars poetica van
Horatius: ‘In studie zonder aanleg en/ in een ongeschoold talent zie ik geen heil:
zozeer/behoeven zij elkanders hulp...’15. Ofwel, in Vondels woorden: ‘Natuur baart
den Dichter, de Kunst voedt hem op’.16.
In Mariken van Nieumeghen wijst Mariken er uitdrukkelijk op, dat rhetorica, in
tegenstelling tot de andere kunsten en wetenschappen, niet ‘met crachte’ te leren is:
het is een gave van de Heilige Geest. Desondanks eist zij van haar beoefenaars
scholing en inspanning, ‘Want niemant en es metter conste gheboren.’17.
Ook in Jupiter en Yo is het de taak van de dichter, de kunst - of beter gezegd: de
Kunst - met grote inzet te zoeken en te dienen. Zijn queeste speelt zich echter niet
af in een ivoren toren; hij schrijft voor een publiek, en zijn werk dient een aantal
welomschreven doelen.
Het eerste doel, dat min of meer losstaat van de inhoud van het concrete werk zelf,
is het dienen of vergroten van de eer van de stad Brussel. ‘Der Stadt Eere’ wordt als
de geliefde van JH voorgesteld. Zij is het die hem inspireert tot zijn scheppende
arbeid. Dit stemt overeen met de traditionele voorstelling van de liefde als de
inspiratiebron bij uitstek van de kunstenaar.18.
‘Der Stadt Eere’ heeft meer ondersteuning: in het citaat hierboven noemt GA de
zeven geslachten en de negen natiën. De hiermee bedoelde zeven vooraanstaande
Brusselse patriciërsfamilies speelden al sinds de vroege veertiende eeuw een
vooraanstaande rol in de Brusselse politiek en economie. Van oudsher
monopoliseerden zij bij voorbeeld het schepencollege en het lakengilde. Sinds 1426
hadden ook de negen natiën, overkoepelende organisaties van de reeds bestaande
gilden, een aandeel in een aantal bestuurlijke functies. Deze democratisering leidde
er echter niet toe, dat het stadsbestuur een afspiegeling werd van de stadsbevolking:
de vertegenwoordigers van de natiën waren allen afkomstig uit de gezeten burgerij.19.
Blijkbaar moeten we de steunpilaren van ‘Der Stadt Eere’ zoeken in hogere en
welgestelde kringen.
Kunnen we ze ook gelijkstellen met de ‘voersienighe (“verstandigen”) [...] die der
Stadt eere soecken’, voor wie JH zijn stuk bedoelt? Elders wordt het publiek
aangesproken als ‘alle constighe gheesten’,
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‘ghy wel gheleerde’, ‘alle lustighe sinnen...die const beminnen oft gheirne
aenschouwen’, en als ‘notabele vrinden ghepresen’. JH doet een beroep op de Heilige
Geest om allen te verlichten die de kunst liefhebben, over inzicht beschikken en die
zich hoeden voor ‘onabelheyt’. Het derde spel en de bijbehorende moralisatie worden
vertoond ‘Hun ter eeren die const en deught beminnen’. Samen met de bespiegelingen
over de kunst en het kunstenaarschap wekt dit de indruk dat het publiek wordt
aangesproken als een elite van cultuurdragers. Prestigieus lijkt ook, dat het Der Stadt
Eere is, die door JH het hof gemaakt wordt, en niet bij voorbeeld Der Stadt Welvaart.
Het Brusselse chauvinisme, waarop hier duidelijk wordt ingespeeld, wordt hiermee
in een verheven daglicht gesteld.
Toch noemt JH het spel ook ‘Der sinnen spijsinghe/ Die veriolijsinghe// des volcx
ghemeene’. Het stuk is dus bedoeld voor de hele stadsbevolking, en het is in de eerste
plaats gericht op het verschaffen van genoegen. Deze laatste doelstelling komt ook
elders duidelijk voor het voetlicht. Na zijn lyrische ontboezeming over Der Stadt
Eere vraagt JH zich op de allereerste plaats af, wat hij ‘uuyt recreatien’ zou kunnen
vertonen. GA, zijn helper, moet ‘die ghenuchte met jonstighen trooste bedouwen’,
en de stof moet ‘wat vrolijcx’ wezen. JH en GA wensen het publiek ‘vreught’, en
speciaal de minnaars onder hen ook ‘soetheyt’. Na het eerste spel verwacht JH dat
het publiek, na het zien van de lusten en de listen van de liefde, ‘bevrijt van weene’
is en ‘confoort’ heeft gesmaakt. De dichter ‘moet saeyen de bloemkens van jolijte’,
en dat doet hij door zijn stof ‘ten vrolijcxten’ in te kleden. Het verschaffen van
‘soetheyt’, ‘verjolijsen’ en ‘vreught’ is een wezenlijk onderdeel van zijn taak.
Nu is het bestaansrecht van overwegend of zelfs uitsluitend recreationele literatuur
al heel lang erkend. Telkens weer ontmoeten we in dit verband het beeld van de boog
die niet altijd gespannen kan zijn, een beeld dat, volgens Cassianus' Collationes
(vijfde eeuw), afkomstig is van niemand minder dan de Heilige Johannes.20. Literatuur
met dit doel is vergelijkbaar met andere vormen van vermaak, als sport, spel en zang.
Het nut van dergelijke bezigheden bestaat vooral hierin, dat ze de mens in staat stellen
om zijn eigenlijke, serieuze taken weer uitgerust en verkwikt aan te pakken. Bovendien
heeft het eraan beleefde plezier een therapeutisch effect. Vrolijkheid en ontspanning
vrijwaren de geest voor melancholie en somberheid, en hebben daardoor ook een
goede uitwerking op de fysieke gezondheid enerzijds, en het zieleheil anderzijds.
Boccaccio's Decamerone is wel een duidelijke illustratie van deze opvatting. Het
vertellen van overwegend vrolijke en pikante verhalen in tijden van pest komt niet
voort uit
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frivoliteit, escapime of cynisme. Het is juist een verstandige maatregel om de
gezondheid te bewaren. Een aantal medische teksten adviseert daartoe een
gemoedstoestand van gematigde vrolijkheid, die bereikt kan worden door plezierig
gezelschap en eerbaar vermaak.21.
De keuze voor ‘poeteryen’, klassieke verhaalstof dus, en een amoureus onderwerp
lijkt voor dit doel heel geschikt. Dat het ook nog mogelijk blijkt om er een expliciete
morele les aan te verbinden is eerder een plezierige bijkomstigheid dan een
noodzakelijk alibi. In het geval van Jupiter en Yo is allegorische verklaring wellicht
ook een middel om de transformatie van Yo tot koe en vice versa acceptabeler te
maken.
Samengevat komt de poëtica in de Prologhen en Na-prologhen in hoofdzaak op
het volgende neer: de dichter heeft tot taak zijn publiek aangenaam te vermaken en
daarbij een hoge kwaliteit na te streven. De dichtkunst is iets voortreffelijks en zij
eist van haar beoefenaars ware liefde voor de kunst en grote inspanning. De dichter
wordt tevens gemotiveerd door zijn grote liefde voor de eer van de stad Brussel, die
hij door zijn werk hoopt te bevorderen.
Het lijkt waarschijnlijk, dat een stuk dat op deze wijze gepresenteerd wordt
geschreven en gespeeld is in opdracht van het Brusselse stadsbestuur. Frappant is de
overeenkomst met de omschrijving van de werkzaamheden van Colijn Caillieu, als
hem in 1474 van stadswege een jaargeld wordt toegekend. Daar is sprake van ‘Colijne
Caillieu hem gemeynlic behulpende mette cunst der retoriken, dichten, spelen,
esbatementen, baladden, refreynen ende dieregelike dagelix ter eeren van deser stad
ende in recreatien van den gemeynen volke der selver stad’.22. De beide nobele en
nuttige motieven die hier genoemd worden lijken wel het programma van de auteur
van Jupiter en Yo. Het van Colijn Caillieu bekende werk wekt overigens evenmin
de indruk, dat het bedoeld is voor een breed, ongeletterd stadspubliek. In zijn
presentspel bij de geboorte van Margaretha van Oostenrijk (1480) bij voorbeeld is
volgens Pleij ‘het streven naar elitevorming onder de gezeten burgerij aan de hand
van zeer gekunsteld taalgebruik sterk aanwezig’.23. Het stadsbestuur, zelf afkomstig
uit de elite, zal wellicht de eigen smaak en belangstelling tot norm hebben verheven.
In hun ogen zal de eer van de stad daar ongetwijfeld ook het beste mee gediend zijn.
Na deze eerste peiling doet de vraag zich voor, of de gesignaleerde opvattingen over
het wezen en de doelen van de dichtkunst aanwijsbaar doorspelen in het binnenspel.
Een volledige analyse van het stuk is in het bestek van deze bundel natuurlijk niet
mogelijk. Ik beperk me tot
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enkele opmerkingen over de stofkeuze en -behandeling, de sociale situering binnen
het stuk, de moralisaties aan het slot en de thematiek van de tussenspelen.
Voor de ‘materie’ van het stuk wordt gekozen voor ‘Poeteryen’: klassieke, fictionele
stof. Het ‘vinden’ van een geschikt onderwerp - de ‘inventie’ in de traditionele
rhetorica - omvat ook de inkleding en de compositie, de toe te voegen bijfiguren en
overige versierende en/of allegorische elementen.24. Ovidius, die met name genoemd
wordt, heeft met zijn Metamorphoses hooguit de basis-intrige voor het stuk geleverd,
en dat waarschijnlijk niet rechtstreeks, maar via een gemoraliseerde versie. Het
dramatiseren van een hoe dan ook betrekkelijk beknopte epische tekst tot een uitvoerig
stuk vereist in ieder geval toevoegingen en uitbreidingen.
De opvallendste afwijking van Ovidius en diens moralisators is de rol van Yo. Bij
hen is zij tegen haar wil en ondanks haar verzet het slachtoffer van de hartstocht van
Jupiter. In Jupiter en Yo daarentegen komt de verliefdheid duidelijk van beide kanten.
Yo's aanvankelijke aarzeling om op Jupiters avances in te gaan komt voort uit haar
angst voor ontdekking, en vooral ook Juno's toorn. Coigneau heeft er al op gewezen
dat de oneer die overspel kan geven hier wordt voorgesteld als een vreemde schande,
een gevaar dat van buiten komt.25.
Het milieu waarin het stuk heet te spelen kan worden omschreven als dat van
enigszins gerationaliseerde, semi-mythologische ‘royalty’. Zoals gebruikelijk zijn
de personages ‘vermenselijkt’; Jupiter is hier de koning van Kreta. Yo en haar vader
Inacus, bij Ovidius riviernimf en stroomgod, zijn hier een ‘normale’ koning en diens
dochter.26. Een vergelijkbare rationalisatie is de betovering van Yo. Die wordt tot
stand gebracht door ‘constighe wercken van Nigromancyen’ waar Jupiter ‘meestere’
in is. De residentie van Jupiter blijkt een vorstenhof in de stad te zijn.
De heidense entourage lijkt een groot voordeel voor een stuk met een amoureus
thema, dat in de eerste plaats amusement wil bieden. De personages die de hier
uitgebeelde fantasiewereld bevolken hoeven zich niet door christelijke scrupules te
laten weerhouden om zich door hun natuurlijke neigingen en lusten te laten meeslepen.
Een dergelijk onderwerp, dat niet in het hier en nu speelt en bovendien slechts
‘poeterye’, fictie, is, leent zich prachtig voor lyrisch-dramatische en plastische
afschilderingen van erotiek, sensualiteit en ongebreidelde jaloezie.
De keuze van de sinnekens, Cracht van Liefden en Naturelijcke Lust, past goed
in dit kader. Toch plaatst hun optreden de hoofdhandeling in een breder perspectief.
De sinnekens zijn zich bewust van het
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potentieel gevaarlijke van hun invloed. Zij drijven de spot met de sensuele verlangens
van de hoofdpersonen, die ze vindingrijk en bij voorkeur in plastische metaforen
beschrijven. De erotische liefde wordt zo van verschillende kanten belicht. In de
monologen van de hoofdpersonen overheerst de lyrische uiting van emoties en
verlangens. In contrast hiermee doen hun gesprekken aan als een soort gestileerd,
elegant en beschaafd baltsgedrag, waarbij ze aanvankelijk duidelijk een rol spelen:
Jupiter vleiend, flirtend en complimenteus; Yo koket tegenstribbelend. Door het
soms obscene, onthullende commentaar van de sinnekens wint het beeld van de
erotische liefde aan diepte; we zouden kunnen spreken van een geraffineerd
‘viewmastereffect’.
In het binnenspel wordt de hoofdhandeling, bij monde van de sinnekens, op één
plaats allegorisch verklaard. Het betreft de metamorfose van Yo tot koe, die bij de
nagestreefde demythologisering van de stof wat uit de toon valt. Cracht van Liefden
toont zich dan ook hoogst verbaasd, als Naturelijcke Lust hem van dit feit op de
hoogte stelt:
CvL
Ick worde confuys
Moghen menschen in beesten formen verkeeren?
NL
Jae-sy.
CvL
En hoe soo?
NL
By wercken van oneeren
Want de sonde maeckt den mensche beestelijck
Die menschen zijn.
CvL
Waey dat luydt gheestelijck.
NL
T'moet na den moralisatie verstaen// zijn.

Yo's gedaanteverandering wordt uitgelegd als een in het verhaal ingebouwde metafoor
voor verdierlijking door lage lusten. Zo wordt deze scène acceptabeler gemaakt voor
degenen die hem zonder toelichting alleen maar vreemd of ongeloofwaardig zouden
vinden.
De sinnekens richten hun afkeurend commentaar verder in de allereerste plaats
op de jaloerse Juno, die in het stuk een uitgesproken onsympathieke rol speelt. Als
haar wantrouwen gewekt is, ventileert ze haar woede en wraaklust in zeer gespierde
taal. Apollo wijst haar er vergeefs op, dat zij met vriendelijkheid meer kans zou
hebben om Jupiters liefde terug te winnen. Ze geeft zich af met Discordia, die in
Houwaerts politieke allegorieën een negatieve rol zal spelen.27. Als Mercurius Jupiter
waarschuwt, blijkt Juno's jaloezie bovendien een volstrekt averechts effect te hebben.
Jupiter wordt dwars: wat denkt ze wel? Dat ze hem zo in zijn bewegingsvrijheid kan
belemmeren?
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‘Al en hadicx gheenen wille het sou ghebeuren/ ondancx haer quaetheyt..’ Apollo
en Mercurius bekritiseren wraaklustige bedrogen echtgenotes: ‘Dat en zijn gheen
Vrouwen/ die haer mans lieff hebben al moghense dolen’. Als Juno's spel ten slotte
uit is - Argus gedood, Yo onttoverd en Jupiter weer gelukkig - houden de sinnekens
haar voor, dat alles haar eigen schuld is. Ruzie in huis drijft mannen ertoe, hun liefde
elders te zoeken. Ook zij raden Juno aan, het eens met zachtheid en vriendelijkheid
te proberen. Het feit dat Juno daar niets voor voelt wijten ze na haar vertrek aan
gefrustreerde seksualiteit en liefde.
Ook echtbrekers krijgen hun portie kritiek van de sinnekens. Als de gelieven
betrapt dreigen te worden, zijn ze voldaan. Degenen die ‘haren houwelijck breken’
verdienen niet beter dan verdriet en schande, ‘Want sy breken trouwe, gheloefte en
eet’, en ‘verdrucken deughdelijcke mannen en vrouwen’. Na deze en soortgelijke
uitingen van verontwaardiging vraagt Naturelijcke Lust: ‘Meendy dan datter iemant
aff besmet is?’ Cracht van Liefden ontkent direct, maar in bewoordingen die
suggereren dat zwijgen goud is als je succes wilt hebben in de wereld.
In hun laatste optreden trekken de sinnekens hun denkbeelden over overspel verder
door. In een huwelijk komt er niets dan ellende van; niet God maar de duivel is dan
de baas in huis. Maar, zegt Cracht van Liefden, niemand hoeft zich dit persoonlijk
aan te trekken, hoor, want hier gaat niemand vreemd. Naturelijcke Lust daarentegen
blijkt nu van mening te zijn dat overspel gemeengoed is.28.
De allegorische interpretaties vertegenwoordigen drie verschillende, traditionele
categorieën. De hierboven besproken betekenis die aan Yo's transformatie wordt
toegekend is een interpretatie op het morele vlak. De laatste Na-prologhe biedt twee
alternatieven, waarvan de eerste een natuurkundige, de tweede een historische
verklaring geeft.29.
Volgens de fysische traditie zijn de godenmythen uiteindelijk beschrijvingen van
natuurverschijnselen; de goden zijn in dit verband personificaties van astrologische
invloeden. Yo wordt in dit licht beschreven als een koningsdochter die bijzonder
wijs was en die allerlei schriftsoorten heeft uitgevonden. Haar affaire met Jupiter en
haar tijdelijk bestaan als koe zijn beeldspraak. De liefde van Jupiter betekent de
weldadige invloed van de planeet Jupiter, die haar tot wetenschap op hoog niveau
inspireerde. En zoals een koe melk geeft die zoet en voedzaam is, verschafte Yo door
vinding van het schrift het verstand geestelijk voedsel.30.
Vervolgens komt de historische verklaring: een groot vorst had een geliefde, en
diens vrouw, die dat merkte, liet het meisje opsluiten ‘als
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een koe oft onnosel beeste’. Uit jaloersheid liet ze het gevang bewaken door honderd
mannen - dat werd Argus met de honderd ogen. Dat Mercurius Argus doodde betekent,
dat een wijs man door welsprekende woorden de honderd mannen overreedde om
het meisje vrij te laten.31.
Hoewel een uitvoeriger bronnenonderzoek nodig is om de uiteindelijke bron
hiervan te achterhalen, wil ik toch wijzen op de zeer nauwe, zelfs vrijwel woordelijke
overeenkomst met een passage uit Christine de Pisans Epistre Othea.32.
De tussenspelen zijn disputaties over amoureuze onderwerpen waarvan de
thematiek aansluit op de inhoud van het voorafgaande spel. Na het eerste spel, waarin
de vrijage nog in een pril stadium verkeert, volgt een dialoog tussen een man, Besueck
van Trooste, en een vrouw, Bedeckten Lust. Zij zijn het niet eens over de gewenste
graad van lichamelijke intimiteit in een liefdesverhouding. Bedeckten Lust vreest
oneer, vertrouwt mannen niet, en gelooft verder dat ‘als t'willeken gedaen is de minne
vergaet’; zij pleit voor liefde als ‘reyn conversatie’. Besueck van Trooste vindt dat
maar half werk en wijst erop dat de jeugd niet eeuwig duurt, dat vruchtbaarheid een
goed ding is, en dat de liefde door het mingenot vaak juist toeneemt. Als Bedeckten
Lust tegenwerpt dat je daarvoor getrouwd moet zijn is hij van mening, dat je het
beter eerst eens kunt proberen. De verschillende normen die voor mannen en vrouwen
gelden komen ook ter sprake vanuit de vraag, wie van beiden het het moeilijkste
heeft. Ten slotte leggen zij de kwestie voor aan het publiek.
In het tweede tussenspel zien en horen we twee gelieven, D'Amoreus Gheest, een
jonghelinck, en Minlijck Samblant, een jonckvrouwe. Zij hebben het, heel toepasselijk,
over het verschijnsel jaloezie. Ook hier wordt het onderwerp gepolariseerd; de kwestie
is, wie in het algemeen meer reden heeft voor jaloezie, de man of de vrouw? Er
ontspint zich een spitsvondig en elegant steekspel met argumenten. Ten slotte besluiten
ze de kwestie voor Venus in ‘t'parlement van minnen’ te brengen. Ze roepen het
publiek op, om op één april naar Venus' paleis te komen; wie de beste oplossing
heeft, krijgt een krans van rozen van Venus zelf.
Het laatste tussenspel is het enige dat met recht ‘een sotheyt’ genoemd kan
worden.33. Sien, Hooren en Ghevoelen, drie sinnekens in diverse betekenissen van
het woord, betwisten elkaar de eer, het meest amoureuze zintuig te zijn. Ze pochen
om beurten op hun voortreffelijkheden, waarbij ze door beide anderen bespot worden.
De liefde en het gedrag van verliefden worden daarbij genadeloos op de hak genomen.
Ook hier wordt de vraag tenslotte aan het publiek voorgelegd;
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wie de prijs wint met het beste antwoord ‘sal Venus met Mirtus croonen’.
De theaterkant van het stuk is hier buiten beschouwing gebleven; ik beveel die van
harte aan in de aandacht van op dit gebied meer bevoegde onderzoekers. Ongetwijfeld
vormt de tekst van dergelijke stukken maar een onderdeel van het vertoonde. De
kostuums, het decor, de wijze van acteren maken wezenlijk deel uit van het geheel.
De tekst geeft hiervoor wel wat aanwijzingen. De voorstelling moet vrij spectaculair
zijn geweest: er komt een feest in voor, er wordt gevlogen, Yo verandert twee maal
van gedaante. Verder werd het stuk nog opgeluisterd met muziek en zang: de wachter
zingt zijn dagelied, er is een beurtzang van Apollo en Discordia, en Mercurius laat
een groepje instrumentalisten verschijnen. Uit het eerste tussenspel blijkt overigens,
dat de kostuums voor dat tussenspel al bekend en bovendien al eerder gebruikt waren;
Bedeckten Lust zegt:
Tis al nieu sonder ons cleeren
Dat wy hier bringhen was nieu ghemaeckt.

Hieruit kunnen we opmaken dat de auteur van de tekst ook betrokken was bij andere
aspecten van de opvoering.
Nu kunnen we de presentatie van het spel, met name de daarbij aangegeven
opvattingen over de doelen van de dichtkunst, verbinden met het spel zelf. In de
eerste plaats bezien we de recreationele kant, vervolgens de morele, en ten slotte de
artistieke.
De stofkeuze en entourage van het stuk bieden de mogelijkheid om de aardse,
erotische liefde in volle glorie af te schilderen. Opvallend, zeker door het contrast
met de bron, is de actieve rol van Yo. Zowel voor het feest als in de nacht voor het
rendez-vous zien we haar blaken van verliefdheid en trappelen van ongeduld. Haar
gevoelens en gedrag komen opvallend overeen met die van bij voorbeeld Hero en
Venus in de andere amoureuze stukken. Achter de schermen blijkt de conventionele
rol van het weigerachtige meisje, die deze heldinnen in gezelschap nog wel spelen,
niet meer dan de dekmantel waaronder een enorm potentieel aan sensualiteit
schuilgaat. Blijkbaar heeft het publiek behagen geschept in deze voorstelling van de
vrouw als aanstichtster en slachtoffer van de aardse, erotische liefde. De norm dat
vrouwen in liefdeszaken geen initiatieven behoren te nemen blijft overigens in alle
amoureuze spelen onaangetast; overtreding is fataal, zoals Echo's lot bewijst.34.

Herman Pleij, Op belofte van profijt

331
De tweede vrouwelijke hoofdrol maakt zich ook al aan ongebreidelde driften schuldig,
zij het van geheel andere aard. Juno is het prototype van de verkeerde echtgenote.
Zij brengt de nodige spanning in het stuk door haar woede en dreigementen. In veel
sterker mate dan Yo is ze een afschrikwekkend voorbeeld; ze staat voortdurend bloot
aan kritiek. Met zovele woorden wordt gezegd, dat dit soort ruzieachtige vrouwen
het overspel van hun man aan zichzelf te wijten hebben. Vrede in huis is het ideaal;
de vrouw moet vooral verdraagzaam zijn en vriendelijk blijven.
De prologen maken duidelijk, dat het stuk een hoog artistiek niveau nastreeft. Dit
blijkt ook uit de vormgeving, met name in rijmtechniek, taalgebruik en compositie,
die getuigen van zorg en vakmanschap. Het stuk lijkt het werk van een bekwaam en
professioneel dichter.
Dichtkunst als recreatie, maar met verheven, immateriële motieven. Dit lijkt mij
een mogelijke omschrijving van dit stuk. De twee leidsterren van de eerste grootte,
die in de prologen worden aangewezen en gevolgd, zijn Der Stadt Eere en de Kunst.
Beide bekommernissen worden expliciet bij het publiek aanwezig verondersteld. Het
stuk biedt aangename verstrooiing, maar dat wel op een hoog artistiek peil, en daarmee
versterkt het de allure van Brussel als centrum van kunst en cultuur.
Het recreatieve weerspiegelt zich in de stofkeuze: een werelds, amoureus verhaal,
dat zich tegen een heidens fantasiedecor afspeelt. Impliciet, maar ook in het
sinnekenscommentaar wordt het gegeven wel betrokken op de eigentijdse
huwelijksmoraal. Hoewel overspel wordt afgekeurd, zijn het toch vooral jaloerse
echtgenotes die lering uit het stuk kunnen trekken. Ongebreidelde erotiek is prachtig
om naar te kijken, maar in het dagelijks leven kun je beter maar niet met vuur spelen.
Quod licet Jovi, non licet nobis, Brusselaars. Dat dit laatste gevolgd kan worden door
een gedempt ‘helaas’ geeft precies aan waar naar onze smaak de dubbelzinnigheid
of zelfs de hypocrisie van het stuk in schuilt. De expliciete moraal van het stuk
beweegt zich op een heel ander vlak. De belangrijkste reden om de stof als allegorie
te interpreteren doet aan als apologie voor mythen in het algemeen: al lijkt het verhaal
nog zo onwaarschijnlijk, het is toch niet zomaar een fabeltje, maar de dichterlijke
weergave van een historische of morele waarheid.
Tot besluit kunnen we de besproken aspecten van Jupiter en Yo in verband brengen
met de thematiek van deze bundel: stadsliteratuur en burgermoraal. Dat het stuk tot
de stadsliteratuur gerekend moet worden, is zonder meer duidelijk. Het is zeker
bedoeld voor een stadspubliek, en wel voor het Brusselse, en is hoogstwaarschijnlijk
ook in
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hetzelfde stedelijke milieu tot stand gekomen. De dichter werkte wellicht in opdracht
of in dienst van het stadsbestuur.
Of het stuk daarmee automatisch een burgermoraal weerspiegelt, is een open vraag.
Het stuk richt zich tot de Brusselse elite: het van oudsher machtige stadspatriciaat
en de gezeten burgers, die gezamenlijk de bestuurlijke en economische touwtjes in
handen hadden. Indien de Prologhen inspelen op werkelijk bij het publiek aanwezige
aspiraties en gevoelens mogen we aannemen dat dit publiek zich graag wil
onderscheiden van de ongeletterde en onbeschaafde massa. Het streven naar het
Hogere in de vorm van Kunst is daarvoor het aangewezen middel. Dit lijkt het ideaal
van een culturele bovenlaag, die weliswaar deel uitmaakt van een burgerbevolking,
maar daar niet mee samenvalt: hun aantal is kleiner, hun prestige groter. Dit
compliceert de kwestie, of de huwelijksmoraal van het stuk als burgermoraal
beschouwd kan worden. Op grond van Jupiter en Yo alleen is dat volgens mij niet
vast te stellen.35.
We kunnen Jupiter en Yo zien als een stuk, waarin de dichtkunst in de eerste plaats
dient om een combinatie te bieden van Cultuur en Recreatie. Als Maatschappelijk
Werk propageert het de lieve vrede binnen de stadsmuren, maar ook binnen de huizen
van de bevolking. Huwelijksmoraal en opvattingen over het stadsbelang hebben
gemeen, dat vrede en harmonie hoog staan aangeschreven als voorwaarde voor een
leven in voorspoed, eer en welvaart.36.
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Geciteerd in De Bock 1962, 41.
Horatius, vertaling Schrijvers, 1980, vs. 409-411.
In zijn Aanleidinge; zie Volledige dichtwerken.., p. 704.
Mariken van Nieumeghen, vs. 553; zie ook Warners 1975.
Van Gijsen 1989, 168. Deze wijze van voorstellen werkt door in de wijze waarop vrouwelijke
maecenassen worden aangesproken; vgl. Hogenelst en De Vries 1982.
Favresse 1932; Pleij 1988, 37-42.
Olson 1982, 90-93; Pleij 1985.
Olson 1982, 165-183.
Zie Rudelsheim 1904, 137-144; De Keyser 1934, 269-279; Duverger 1935, 72-95.
Pleij 1988, 189.
Houwaert zegt uitdrukkelijk, dat niet iedereen die ‘maer naerden gemeynen stijl’ schrijft, een
dichter mag heten;
Maer t' sijn Poeten die met schoon inventie
En constighe dichten t' volck verwondert maken. (De Bock 1962, 41)
Ook in de schilderkunst wordt de term gebruikt; Van Mander spreekt overigens van ‘poeterij’
als aanduiding van een allegorisch onderwerp. Zie Miedema 1981, 139 e.v.; 219.
Coigneau 1984, 122-123.
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26. Dit sluit aan bij een gangbare middeleeuwse opvatting, volgens welke de heidense goden van
oorsprong aardse vorsten, helden of geleerden waren; zie hierover Seznec 1972, 11-36. Het
stuk is wat inconsequent; Jupiter wordt behalve ‘Heer Coninck’ ook ‘Godt der naturen’ genoemd,
en Juno blijkt de vliegkunst te beheersen. Ook is er in het derde spel herhaaldelijk sprake van
‘alle de goden’. Apollo en Phoebus zijn hier, als in Van Narcissus ende Echo, twee verschillende
personen.
27. Zie Hummelen 1968, 119-121; ook in Houwaerts gedicht bij de inkomst van Famese hoort
Discordia bij de ‘slechten’, waaronder verder onder meer Mars, Bellona en Invidia; zie De Bock
1962, 64-68.
28. Deze toespelingen herinneren enigszins aan het refrein op de stok ‘Ende spiegelt u aen mi so
doedy wijselic’ met acrostichon RISELE (De Refreinenbundel van Jan van Doesborch LXXXII),
dat tegen overspel waarschuwt, waarvan de Prince-strofe begint met
Rechtverdighe prince hier en es niemant gheblameert
Int doene/ dat ick niemant noem bi namen
29. Seznec 1972, passim.
30. Hier volgt: dat zij ‘een ghemeyn vrou’ was betekent, dat haar wijsheid zich op ruime schaal
verspreid heeft (zie volgende noot). Dit past niet in onze versie; wel echter in een aantal andere,
waarin Yo na haar verleiding tijdelijk door prostitutie aan de kost komt.
31. Hier ontbreekt een interpretatie in christelijk-religieuze zin. In een berijmde Ovide moralisé is
Yo in haar jeugd de reine, door God in ‘spirituelle compagnie’ beminde maagd, die later vervalt
tot een ‘bestial vie’ in de macht van Argus, ‘le monde’, en wordt voortgedreven ‘comme beste
forsenée, Pour avoir les charneulz delis’. (Ovide moralisé I, vs. 3450-4162; vgl. Ovide moralisé
en prose p. 69-75). Zie ook Tuve 1966, 307. Berchorius geeft een hele reeks interpretaties; zie
Reynolds 1971, 141-148. Een christelijke allegorisering, teruggaand op Waleys' Bible des
poètes, wordt wel gegeven in de ‘Haarlemse’ Piramus en Thisbe; zie Van Es 1965, 40-79.
32. Dit is merkwaardig, aangezien Christine heet terug te gaan op de Ovide moralisé; L'epistre
Othea en Jupiter ende Yo komen onderling veel sterker overeen dan elk van beiden met de
Ovide moralisé. Ten bewijze citeer ik hieronder twee passages: Christine de Pisan, L'epistre
Othea XXIX (Loukopoulos 1977, 197; de aanduiding van opgeloste abbreviaturen heb ik
weggelaten):
Yo fu une damoiselle, fille au roy Ynacus, qui moult ert de grant savoir et trouva maintes
manieres de lettres qui devant n'avoient este veues. Combien que aucunes fables dient que Yo
fu amie Jupiter et que vache devint et puis femme commune fu. Mais comme les poetes ayent
mucié verité soubs couverture de fable, peut estre entendu que Jupiter l'ama, c'est a entendre,
les vertus de Jupiter qui en elle furent. Elle devint vache, car si comme la vache donne laict, le
quel est doulx et nourrissant, elle donna par les lettres que elle trouva doulce nourriture a
l'entendement. Ce que elle fu femme commune peut estre entendu que son sens fu commun a
tous, comme letres soient communes a toutes gens.
Jupiter en Yo, Derde Naprologhe:
JH
Een t' Conincx dochter Ynacus verheven
Was Yo die wijs was bouen conden
En heeft vele manieren van letteren vonden
Dwelck alle mensen een groot g [e]rieff is
Al seyt de fabule dat Jupiters lieff is
En dat sy besworen is teender Koe
T'verstant luydt anders weet ghy wel hoe
GA
Jaick naer dat ick gheschreven vinde
Dat Jupiter Yo naturelijck minde
Dats te verstane dat Jupiter de planete
Haer tot scientie gaff vomaeckte wete
En dat de virtuyten van Jove vermeerde
By scientien haer tot eender koe verkeerde
Want so de koe haer melck gheeft dat soet is
Dwelck om t'voetsel des menschen seer goet is
Soo heeft Yo by letteren volmaect tbevroetsele
Der verstantenisse ghegeven sinelijck voetsele
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En dat een ghemeyn vrou was machmen verstaen
Dat haer wijsheyt heeft in t'ghemeene ghegaen
Ghelijck letteren alle menschen ghemeyn zijn
Die sy ierst vonden heeft.

33.

34.
35.

36.

De niet-klassieke godin Othea wordt in de tekst van het spel genoemd; ook in Mars ende Venus
en in Narcissus ende Echo.
In De Spiegel der Minnen worden twee helaas niet bewaarde tussenspelen aangekondigd als
‘een soetheyt’ en ‘een soete collacie’. Waarschijnlijk waren dat soortgelijke stukken. In de
gedrukte versies van Narcissus ende Echo en Mars ende Venus treffen we ze wel aan. In deze
gevallen is telkens alleen het laatste tussenspel enigszins of uitgesproken komisch. Zie voor
onderwerpen en personages Hummelen 1968, 229-231.
Coigneau 1984, 123-124.
Er is een overvloed aan teksten uit de vijftiende en zestiende eeuw die de huwelijksmoraal meer
theoretisch-moralistisch uit de doeken doen. Ik wil graag wijzen op Die stove van Jan van den
Dale, waaruit vrouwen kunnen leren hoe ze met een losbandige echtgenoot dienen om te gaan,
volgens Degroote een navolging van Erasmus' colloquium Uxor mempsigamos; zie zijn inleiding
in Jan van den Dale, Gekende werken, 27-44.
Dezelfde dubbele moraal vinden we al in bijv. Van der Feesten vs. 417-444 en bij Dirc Potter;
zie Van Buuren 1988, 32-35. Het onderwerp is nog steeds actueel; zo was er in de Oprah Winfrey
Show, hier uitgezonden zomer 1990, een schrijfster die een boek had geschreven met adviezen
hoe je een man monogaam moest houden. Dat bleek nogal wat te vergen. Jammer genoeg werd
uitsluitend aandacht besteed aan het hoe, en niet aan het waarom. Zie hierover Koudijs 1990.
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Zo eerlijk als goud: de ethiek van de wereldstad
Karel Bostoen
In zijn eentje is Antwerpen heel de wereld, zo eindigt een lofzang op deze metropool.
In de oorspronkelijke versie, geschreven in een taal waarmee de auteur de hele wereld
wilde bereiken, klinkt het als een devies: Sola una totus mundus est Antverpia!1.
Antwerpen, een wereldstad! De Nederlanden hebben in hun bloeitijd maar twee van
die wereldsteden gekend: in de zestiende eeuw was dat Antwerpen, in de zeventiende
eeuw Amsterdam. De meest cynische typering van zo'n stad lijkt de Romeinse
geschiedschrijver Tacitus te geven: ‘daar waar het slechtste van de hele wereld naartoe
stroomt en toegejuicht wordt’.2.
We weten dat de Antwerpse Maagd in de zestiende eeuw het beste en het slechtste
in haar armen sloot. Lodovico Guicciardini, de geleerde Florentijnse zakenman, liet
ons een beschrijving na van deze stad in haar glorietijd en Leon Voet heeft het in
zijn schitterend geïllustreerde De Gouden Eeuw van Antwerpen voor onze tijd nog
eens uit de doeken gedaan.3.
In deze stad nu vond in de zomer van 1561 de grootste, de duurste en de mooiste
literaire manifestatie plaats die ooit in de Nederlanden is gehouden. Deze manifestatie
vormde het sluitstuk van een Brabants landjuweel. Zo'n rederijkerslandjuweel bestond
uit een cyclus van zeven driejaarlijkse wedstrijden die uitsluitend per gewest werden
gehouden. Men deed er dus normaal eenentwintig jaar over. Maar wanneer de kosten
door oorlogen en duurte niet op te brengen waren, moesten de geplande festiviteiten
soms jaren worden uitgesteld. Zo vond de Antwerpse manifestatie, de zevende en
laatste van een Brabantse cyclus die in 1515 te Mechelen was begonnen, met 25 jaar
vertraging plaats. Maar toen werden de zaken ook groots aangepakt en de resultaten
waren ernaar: het literaire festijn, dat ook een lust voor het oog was, duurde ruim
een maand. Het aantal direct betrokkenen was groot, naar schatting rond de 5000:
afgezien van de Violieren, die het landjuweel organiseerden, lieten de veertien
deelnemende kamers bij hun intocht alleen al 1328 ruiters opdraven. Het landjuweel
moet dan ook een tot dan toe ongekend grote menigte nieuwsgierigen op de been
hebben gebracht.
Een dergelijk gebeuren vormt een buitenkans om het verschijnsel ‘stadscultuur’
nader te bestuderen. Prestige en uitstraling van de literatuur in de stad lijken op zo'n
moment tot een zeldzame hoogte te zijn gestegen. Nooit konden zoveel auteurs hun
werk aan zoveel geïn-
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teresseerden tegelijk presenteren in zo'n korte tijdspanne. Hoewel het hier om een
Brabants landjuweel ging, betekent dit niet dat het publiek alleen maar uit Brabanders
bestond. Antwerpen had daarvoor, als sociaal-economisch middelpunt van de
Nederlanden en als stad waar toen bij voorbeeld meer dan één derde van alle
Nederlandse drukkerijen en boekhandels was gevestigd, te zeer een culturele
centrumfunctie. Belangstellenden uit Holland, Vlaanderen en andere gewesten
kwamen er ook op af.
Maar wanneer een literair gebeuren zo'n duidelijk maatschappelijk prestige bezit
als het landjuweel, mag men verwachten dat ook de politiek er zich stevig mee zal
bemoeien. Dat geschiedde ook. De kamer der Violieren nam, zoals gezegd, de
organisatie op zich. Hun financier of ‘prince’ was Melchior Schetz, groot zakenman
en schepen van Antwerpen en hun hoofdman was de Antwerpse burgemeester Antoon
van Straelen. Via hen werd de stedelijke overheid van Antwerpen bij de opzet en
inrichting van het landjuweel betrokken. Het stadsbestuur verleende alle mogelijke
medewerking, in de verwachting van ‘groot profijt’. Natuurlijk zou de stad van de
weken durende festiviteiten rijker worden, om maar te zwijgen van het prestige dat
de organisatie van de apotheose van een Brabants landjuweel met zich meebracht.
Maar ook de ‘grote’ politiek bemoeide zich ermee. Om toestemming voor het feest
te krijgen, moest de stad een lijst van de te behandelen onderwerpen aan de Spaanse
koning voorleggen.4. De landelijke overheid zag al die rederijkerij met lede ogen aan,
want tijdens gelijksoortige rederijkerswedstrijden in het gewest Vlaanderen, namelijk
in Gent en Rijsel, waren te veel ketterse ideeën tot uiting gekomen. Het thema
theologie moest dus als eerste worden geweerd en tevens alles wat ‘polichie’ of
bestuur raakte. Met dit laatste was kritiek op overheidsmaatregelen bedoeld en de
stad werd te verstaan gegeven dat openlijke kritiek als majesteitsschennis zou worden
opgevat. De toegestane onderwerpen moesten dus in de ogen van de landvoogdes,
Margaretha van Parma en van de nog machtiger kardinaal Granvelle, in de volksmond
bijgenaamd ‘de rode hond’, volstrekt onschuldig zijn. Als de Antwerpse bestuurders
niet zulke ervaren, geduldige en geslepen onderhandelaars waren geweest, was het
hele feest niet doorgegaan. Er was dus sprake van smalle marges, waarbinnen de
organisatoren mochten opereren om met literair werk tot een groot publiek door te
kunnen dringen. Over gemopper door de deelnemende rederijkerskamers is niets
bekend, kennelijk waren zowel organisatoren als deelnemers bereid alle restricties
te aanvaarden, met het oog op de te verwachten voordelen. Het is goed dit in het
achterhoofd te houden, wanneer men
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kennis neemt van allerlei ethisch-hooggestemde bijdragen.
De eigenlijke wedstrijd begon op 8 augustus 1561 op de Grote Markt, waar het
toneel was opgetrokken. De deelnemers zouden met elkaar wedijveren in verschillende
literaire genres, maar het genre waarvoor de mooiste prijzen te verdienen waren, was
het ‘esbattement’ of de comedie. Ten gevolge van ruzie bij de uitgave van de spelen,
is de tekst van de esbattementen nooit gepubliceerd, zodat een lezer, die niet beter
weet, geneigd is te denken dat het moraliserende ‘sinnespel’ toen de kroon spande.5.
Er bestond evenwel nog een wedstrijdonderdeel dat hoog gewaardeerd werd en dat
vóór het esbattement moest worden opgevoerd, namelijk de ‘proloog’. Deze proloog
was een spel van 200 verzen, met twee of drie personages. Voor dit onderdeel werden
apart twee prijzen beschikbaar gesteld.6.
Voor wie zich buigt over de stadscultuur van de zestiende eeuw, vormen de veertien
overgeleverde prologen een dankbare ingang. De betrekkelijk korte omvang ervan
maakt de stof te overzien. Eind april of begin mei 1561 werden de deelnemers in
kennis gesteld van het voor dit wedstrijdonderdeel als ‘vraag’ geformuleerde thema,
zodat ze in drie maanden tijd hun antwoord moesten formuleren. Het opgegeven
onderwerp bood op zich de mogelijkheid om de klippen van theologie en
overheidskritiek te omzeilen en tegelijk over een in een wereldstad belangrijke
dagelijkse werkelijkheid te spreken, namelijk het zaken doen. De kwestie, die aan
de orde was gesteld, luidde namelijk in de bewoordingen van toen:
Hoe oirboirlijck ons sijn die cloecke Engienen Cooplieden, die
rechtveerdich handelen eenpaer?
of in hedendaags Nederlands: hoe nuttig zijn voor ons die flinke kerels, zakenlieden,
die voortdurend eerlijk zaken doen?

De prologen over de eerlijke zakenman
Over deze prologen is eerder gepubliceerd door de Antwerpse archivaris Prims die
aan de hand van citaten een beknopt overzicht gaf van de bijdragen der verschillende
deelnemers.7. In 1962 gaf de lexicograaf Kruyskamp één van de veertien prologen
uit, namelijk de bijdrage van Herentals. Het stuk had hij uitgekozen op grond van
de leesbaarheid ervan, de goede taalbehandeling en vlotte versificatie, maar een
nadere analyse van het stuk gaf hij, wegens ruimtegebrek, echter niet.8. In het kader
van mijn proefschrift heb ik de prologen onderzocht en in 1987
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de resultaten van een eerste inhoudelijke analyse gepubliceerd. Nagegaan werd met
name in welke prologen de nadruk viel op de traditioneel-christelijke gemeenschapszin
en in welke op ondernemingszin en sociale vooruitgang.9. Met het oog op het thema
van deze bundel, zal ik thans nagaan wat voor beeld de proloogauteurs schetsen van
de activiteiten van de zakenman en wat, volgens hen, het effect van die activiteiten
was op het leven en de moraal in de stad.
Veertien keer zou dus in 200 verzen antwoord worden gegeven op de volgende
vraag: hoe nuttig zijn voor ons die flinke kerels, kooplieden, die eerlijk zaken doen?
Die vraag was suggestief. Natuurlijk zijn flinke kerels overal en altijd nuttig. Betreft
het bovendien bestendig eerlijke zakenlieden, dan kan aan het nut daarvan voor een
stad niet worden getwijfeld. De eigenlijke vraag was dus: hóe nuttig zijn zij?
Deze vraag wordt zeer verschillend beantwoord. De gegeven antwoorden
verschillen in aanpak, werkwijze, ideologische opvattingen en mentaliteit. Als modern
lezer is men benieuwd of er, ondanks die verschillen, toch sprake is van een
gemeenschappelijke noemer.
Wat de veertien prologen in elk geval gemeenschappelijk hebben, is het geloof
dat de zakenman op het openbaar leven in de stad een wezenlijke invloed uitoefende.
De zakenman wordt gezien als de motor die de stad werk en welvaart bezorgt. Maar
waaruit bestaan zijn activiteiten nu precies? Herhaaldelijk wordt naar voren gebracht
dat de zakenman goederen van overzee haalt en daardoor steeds grotere bedrijvigheid
in de detailhandel te weeg brengt. Voorheen onbekende produkten vinden afzet en
de winkelier verdient aan de inspanningen van de koopman. Maar andere
bedrijfstakken zijn vaak nog veel directer afhankelijk van de handel. De Goudbloem
uit Antwerpen gaat zelfs zover te beweren dat ze er allemaal afhankelijk van zijn, ja
zelfs de akkerbouw en de scheepvaart.10. Waar zou de boer zijn graan moeten laten,
waarvan zou de werkman moeten leven en wie zou de arbeid van de ambachtsman
voldoende kunnen vergoeden, als de zakenman daar geen zorg voor droeg? vraagt
de Leliebloem uit Diest.11. De Lelikens uit den Dale uit Zoutleeuw, die vermoedelijk
niet voor niets de eerste prijs in de sectie Prologen behaalden, gaan nog veel verder.
Hun uitgangspunt is dat het menselijk bestaan niets dan ellende is. Naakt en hulpeloos
is de mens ter wereld gekomen, terwijl elk dier zonder werken aan zijn kostje komt!
Toch heeft God met de mensen het beste voor gehad. Het ene land produceert wijn,
het andere koren, weer een ander land heeft vlees in overvloed, nog een ander bont.
Hier ploegt men, daar moet men spitten. Kortom alles is zo ingericht dat de een de
ander moet helpen. En wie zorgt ervoor dat alles op de juiste plaats terecht komt?
De koopman natuurlijk. Het koopmanschap wordt
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daarmee voorgesteld als een goddelijke instelling.12. De hele zakenwereld blijkt door
Christus zelf te worden geleid. Schenkt de koopman U hier op aarde welvaart, ‘Wilt
op Christum, den rijxsten coopman, dincken [= denken]’, want die schenkt U een
eeuwige schat, meent de Leliebloem uit Diest.13. De andere kamer uit Diest, de
Christusoogen, meent zelfs dat het Gods wil is dat iedereen zijn koopmansgeest
ontwikkelt. Gaf Hij (in de parabel over het gebruik der talenten, Mt. 25: 14-30) niet
aan iedereen één pond om het te investeren en bestrafte hij niet degene die er niets
méér van had gemaakt?14.
De Pioenbloem uit Mechelen, die de tweede prijs kreeg, vat de activiteiten van de
koopman samen als een in de eerste plaats voldoen aan ‘smenschen nootdruft’.
Immers, niet in elk land groeit hetgeen de mensen aan voedsel nodig hebben. Iemand
als de zakenman moet het gaan halen. Verder is de koopman nuttig voor alle standen.
Aan de vorsten en aan leden van de hoge adel verkoopt hij kostbaarheden voor hun
festiviteiten, voor de wetenschappers brengt hij overal vandaan boeken mee en de
boeren voorziet hij van buitenlandse zaden, planten en struiken. Hij brengt stoffen
mee voor de ambachtslieden die daar iets prachtigs van weten te maken, ja ook de
ingrediënten voor onze medicijnen komen uit verre landen en hebben we aan de
kooplieden te danken.15.
Dat de koopman door al zijn activiteiten in het openbaar leven van de stad een
centrale rol speelde, zal door iedere toeschouwer op de Grote Markt te Antwerpen
zonder meer zijn beaamd. Opgeroepen werd het beeld van een overvloedig en
gevarieerd aanbod in de winkels en dat van de drukte die al dit kopen en verkopen
met zich meebracht. Geen enkele deelnemer waagt het daarbij te klagen over overlast
van lawaai, stank en opstoppingen in de straten. Het publiek werd integendeel tot
dankbaarheid gemaand bij de gedachte aan de vele gespecialiseerde bedrijfjes, aan
de vele drukkerijen, aan de dagelijkse aanvoer van voorheen onbekende produkten
en aan de geweldige sfeer er omheen. Het gras groeide te Antwerpen waarlijk niet
tussen de straatstenen, zoals dat in de jaren na de sluiting van de Schelde het geval
zou zijn.
De stad als havenstad krijgt zeer veel aandacht, zozeer zelfs dat men de indruk
krijgt dat een stad zonder zeehaven zich nauwelijks een stad mag noemen. De
Pioenbloem (Mechelen) geeft de sfeer weer in de haven wanneer een schip is
binnengelopen: wat schreeuwt men er vrolijk, wat feest men er, wat jubelt men er,
wat viert men er de goede afloop!16. Zo'n stad overtreft met gemak een keur van
andere steden: Antwerpen is machtiger dan Cairo en Alexandrië in de Oudheid (de
auteur laat het gelukkig uit zijn hoofd om er Rome bij te halen).
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Venetië, Lyon, Parijs en Londen kunnen de vergelijking met Antwerpen niet
doorstaan, roepen de Christusoogen (Diest).17. In de omtrek van duizend mijl vindt
men zo'n tweede stad niet. De Lisbloem uit Mechelen wil wel een uitzondering maken
voor Venetië (‘dat men uw zuster noemt’), maar de haven van Venetië legt het wel
af tegen die van Antwerpen. In Antwerpen kan men namelijk zes grote galeien in
korte tijd lossen, terwijl dat in Venetië nauwelijks te doen is.18. Veel oog voor het
wegtransport is er in de prologen niet te vinden. Vreesde men het beeld van de door
karren en wagens verstopte straten op te roepen? De Christusoogen uit Diest
behandelen het wegvervoer wel, maar niet na eerst alle eer aan hun personage
‘Succoers des lants’ te hebben gegeven, dat de verpersoonlijking van het transport
te water is. In den beginne schiep God het water zodat het door de kooplieden kon
worden bevaren om naar elk land de goederen te vervoeren die daar vandoen zijn,
heet het. Vervolgens mag de verpersoonlijking van het wegvervoer zijn zegje doen.
‘Troostelijck behulp’ heet hij, wat duidelijk minder status heeft dan de ronkende
benaming voor zijn zeevarende collega ‘ondersteuning van het land’. Het
vleesgeworden wegvervoer zegt op Augsburg en Straatsburg te rijden, op Keulen,
Leipzig, Bazel, Neurenberg en Frankfort, Limburg, door het Land van Valkenburg.
Oost, west, zuid, noord, overal kijkt men vol verlangen naar ons uit.19.
Wat is, behalve drukte en bedrijvigheid, het effect van de werkzaamheden van de
koopman? ‘Voorspoet’, ‘welvaert’, ‘prosperiteyt’ en ‘ghemeyn profyt’, daar is men
het in iedere proloog over eens. De Christusoogen (Diest) stellen het nog scherper:
de kooplieden zorgen voor de grondslag van alles, te weten ‘ghelt met hoopen’. Het
goud is dé grote troost, want het geeft zelfvertrouwen. Dat is het voornaamste voordeel
dat we van de kooplieden hebben.20.
Maar het goud moet wel op een ethisch verantwoorde wijze bij elkaar worden
vergaard en op een evenzeer ethisch verantwoorde wijze worden gebruikt. De auteurs
buigen zich dan ook over de tegenstelling ‘rechtveerdich’ en ‘onrechtveerdich’. Bij
‘rechtvaardigheid’ denkt een aantal auteurs, onafhankelijk van elkaar, aan hetzelfde
bijbelwoord, namelijk: ‘uw ja moet ja zijn en uw neen, neen’ (Mt. 5: 37), of: aan
afspraken moet je je houden. Dit begrip ‘rechtvaardigheid’ met zijn bijbelse
connotaties kan voor de moderne lezer het best worden gepreciseerd als
‘rechtschapenheid’, ‘fatsoen’, ‘billijkheid’ en ook ‘eerlijkheid’ zoals blijkt uit de
bijdrage van het Brusselse Mariakransken. Koren mag niet worden vervalst, aldus
de Brusselaars, alle handelswaar moet zonder bedrog aan de man worden gebracht.
Immers, wanneer zwendel wordt vastgesteld, is dit niet alleen schadelijk voor de
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desbetreffende beroepstak, maar ook voor de hele stad. Het schendt immers haar
reputatie, de nering vergaat en de buitenlandse zakenlieden trekken weg.21. De
Groeyende Boom uit Lier meent dat waar kooplieden betrouwbaar zijn en zonder te
zwendelen handel drijven, de voordelen voor de gemeenschap zich verveelvoudigen.
Betrouwbare kooplieden zijn, volgens haar, lieden die vooral altijd het juiste gewicht
geven.22.
Kennelijk kwam het tegenovergestelde nogal eens voor. De oneerlijke zakenman
wil het zweet van de armen eten en drinken, slechts aan zijn vermaledijde eigen
voordeel wil hij denken, meent de Olijftak uit Antwerpen.23. Overdadig verspilt hij
het bezit van iemand anders. Geduld bij vertraagde betaling kent hij niet, onmiddellijk
gaat hij procederen, stelt Moyses Doorn uit 's-Hertogenbosch, die verzucht: had
Antwerpen maar tienduizend fatsoenlijke zakenlieden!24. In de bijdrage van de
Vreugdenbloem uit Bergen op Zoom wijt ‘menich gherust herte’ (menige onschuldige)
de oneerlijkheid in het zakenleven aan het optreden van zijn medespeler ‘Idel
begheerte’ (hebzucht). Deze immorele figuur wijst echter de verantwoordelijkheid
hiervoor van de hand en zegt botweg dat lieden die door middel van bedrog en leugens
bezit vergaren, zíjn zorg niet zijn. Indien alles er correct aan toe ging, vertelt hij, zou
menigeen nooit rijk worden.25. De Roose uit Leuven ziet het als enige optimistisch
in met haar brave vaststelling: ‘selden werdt hier yemant bedrogen’.26.
Zo braaf is de Lisbloem (Mechelen) niet. Deze kamer had, wegens bijzondere
omstandigheden, toestemming gekregen om als laatste te mogen optreden.27. Het is
de vraag of de concurrentie en de organisatoren daar geen spijt van hebben gehad.
De concurrentie, omdat de Mechelse bijdrage stof en argumenten bevat die zij over
het oog had gezien, en de organisatoren, omdat daarin oneerlijke koopmanspraktijken
meer aandacht krijgen dan eerlijke. Blijkens de vraagstelling was dit laatste zeker
niet de bedoeling en was er juist de organisatoren alles aan gelegen om onrust en
opstootjes te vermijden. Maar laten we die Mechelse proloog eens nader bekijken.
De auteur stelt dat vóór de invoering van het christendom, toen men in Antwerpen
nog Mercurius en Neptunus vereerde, het bedrog toenam. Toen de (christelijke)
Waarheid eenmaal was aangenomen, nam de eerlijke handel weer toe. Het is de enige
proloog waarin het beeld van een duizendjarig Antwerpen wordt opgeroepen. Hier
wordt beroep gedaan op historisch besef. Het publiek krijgt te horen in een stad met
een Romeinse voorgeschiedenis te wonen. Dat geeft een apart cachet aan deze
bijdrage. Misschien hebben de andere auteurs zich wel voor het hoofd geslagen dat
ze zelf niet op dit idee waren gekomen.
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Met hun verwijzing naar het verleden, verliezen de Mechelaars hun kritische zin ten
aanzien van het heden niet. Geschiedenis relativeert kennelijk en maakt juist kritisch
ten aanzien van dit heden. Interessant is bij voorbeeld de discussie van de Romeinse
goden, Mercurius en Neptunus, met Antwerpia. Deze laatste meldt dat er nu heel
wat oneerlijke kooplieden binnen haar muren zijn. De raad van de zeegod Neptunus
luidt: zet die de stad uit en laat ze de kluiten en bomen in het veld tellen! Ziedaar
een oplossing die het duizendkoppige publiek eerder zal hebben aangesproken dan
de organisatoren van het landjuweel!27. Men kan slechts gissen naar de zorg waarmee
deze onverwachte wending hen heeft vervuld. Daar ging toch hun vraagstelling niet
over? Wellicht namen ze zich toen alvast voor deze bijdrage niet in de prijzen te
laten vallen.
Maar Antwerpia draaft nog even op de ingeslagen weg door. Ze confronteert haar
publiek met een ethisch probleem. Wat moeten de vele zakenlieden doen, die te
goeder trouw hun geld investeren in goederen van inferieure kwaliteit? vraagt ze.
Wanneer ze in de gaten krijgen wat ze zich in hun handen hebben laten duwen, willen
ze er natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Daartoe maken ze een hoop reclame, want
anders dreigt er voor hen nog een faillissement. Ja, beaamt Mercurius, ik vrees dat
er veel sjoemelaars zijn. Dit soort zwendelaars, stelt Neptunus, die zich al eerder
heeft laten kennen als een kapitein Walrus die recht door zee gaat, brengen jou,
Antwerpia, geen voordeel. Ware rijkdom komt slechts door eerlijk zaken te doen.
Antwerpia laat echter niet af, ze wil een oplossing voor haar ethische probleem:
de zakenlieden, die bekocht zijn, moeten toch op hun beurt ook hun waar kwijt? De
god van de handel en de dieverij doet haar de oplossing aan de hand. De koopman
moet tot de koper zeggen: mijn dierbare (‘mijn kare’), ik laat je het produkt voor de
prijs die het waard is.
Neptunus openbaart nu nog veel ergere wantoestanden. Er zijn ook zakenlieden
die hun inferieure waar onderaan leggen en de goede boven, of die produkten van
goede en slechte kwaliteit door elkaar mengen. Antwerpia legt zich neer bij de kritiek
van beide goden en besluit dat vooral de oneerlijke zakenlieden voor de gemeenschap
schadelijk zijn. Die verheugen zich in iemands pech en kaatsen ‘altoos den bal tot
haer profijt’. Mercurius, met zijn historisch besef, heeft op één na het laatste woord:
daardoor loopt het verkeerd in de wereld, alleen waar eerlijke zakenlieden zijn, heerst
welvaart en voorspoed. Ten slotte neemt Antwerpia afscheid van de organisatoren,
de ‘Violierkens’, met de volgende uitsmijter: waar anderen schade toebrengen,
brengen wij vreugde.28. Men mag vrezen dat de heren organisatoren
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inmiddels paars waren aangelopen van verontwaardiging.
Maar een andere reactie is ook denkbaar. Sommige stadsbestuurders zullen de
Mechelse aanvallen op kwalijke handelspraktijken mogelijk hebben gewaardeerd.
De stad was immers in het geheel niet gebaat bij oneerlijkheid, want dit was schadelijk
voor haar reputatie. Mochten de kooplieden omwille van die praktijken ertoe besluiten
naar een andere vestigingsplaats uit te zien, dan zag het er zelfs voor haar welvaart
somber uit.
Het beeld dat uit deze discussie over eerlijkheid en oneerlijkheid oprijst, is dat van
een stad waar een overmaat van produkten wordt aangeboden, die bovendien sterk
van kwaliteit kunnen verschillen. De normen, waaraan produkten moesten voldoen,
waren bij die overvloed kennelijk aan verandering onderhevig. De kwaliteitsbewaking
door ambachten en gilden boette kennelijk aan kracht en belang in, naarmate de
zakenman het voor het zeggen kreeg. Voor de bevolking betekende dat scherp opletten
en het aankweken van gezond wantrouwen tegenover reclamepraatjes. Men vraagt
zich af of met de groei van het warenaanbod, tevens de mentaliteit van de
stadsbevolking niet berekenender en ‘harder’ werd?
In de meer ethisch-positief getoonzette stukken leggen de deelnemers vooral de
nadruk op de gunstige uitwerking van de door de fatsoenlijke zakenlieden
veroorzaakte algemene welvaart. Vooral de armenzorg heeft bijzonder veel aan hen
te danken. Volgens Moyses Doorn ('s-Hertogenbosch) begeven vrome zakenlieden
zich na de preek rechtstreeks naar de huiszittende armen ‘niet sparende het ghelt in
haerder kisten’.29.
De openbare vroomheid neemt door de koopman toe, meent de Leliebloem (Diest),
er verrijzen instellingen voor vondelingen en wezen, voor zieken en krankzinnigen.
Armenscholen worden opgericht. De zakenman laat de weeskinderen een vak leren
tot ze in het klooster of in het huwelijk treden, hij bezorgt hun huwelijksgiften, betaalt
zijn knechten en dienstmeisjes een goed loon en investeert hun geld tot hun voordeel,
zodat ze een kapitaaltje kunnen vergaren om zelf in de handel te gaan. De bouwwoede
van de zakenman kent geen grenzen, immers naast al de eerdergenoemde openbare
instellingen financiert hij ook nog stadsuitbreidingen en verdedigingswerken.30. Door
het optreden van de zakenman krijgt de stad dus ook letterlijk een stads en groots
aanzien. Het openbaar leven verandert van karakter, want hij verhelpt sociale
misstanden. Bovendien, menen de Diestenaren, bloeit het verenigingsleven door
hem: de schutters, de schermers en de rederijkers.31. Ofschoon de zakenman zo'n
wezenlijke rol speelt in de stadscultuur, blaast hij daarbij niet hoog van de toren: hij
gedraagt
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zich ‘eerlijck en stille’ en bemoeit zich met zijn eigen zaken. Geen wonder dat de
auteur helemaal lyrisch wordt van zijn eigen wensdroom en dat zijn betoog uitmondt
in de verheerlijking van de koopman als een tweede Christus. Als een ‘coopman
warachtich’ heeft Christus de zonden van de mensen afgekocht en daarmee zijn
koopmansplicht gedaan. Zonder die Koopman, besluit de Goudbloem uit Vilvoorde
haar betoog, zou de gehele mensheid verloren zijn gegaan.32.
Een ander gevolg van de activiteiten van de koopman voor de stadsmentaliteit is
dat de wereld van de stadsbewoner zoveel groter wordt. Dat moet letterlijk worden
genomen, want de kooplieden hebben werelden ontdekt die men vroeger niet kende.
In dit verband herinneren de Christusoogen (Diest) aan Amerigo Vespucci en aan
Christoffel Columbus.33. Daarbij wordt de stad zelf tot buitenland, want door het
onderlinge verkeer verandert het ene land in het andere. Samen met al die buitenlandse
produkten halen we nu binnen onze muren Griekenland, Egypte, Indië, Sicilië, Polen,
Pruisen, Italië, Moscovië, Rusland, Spanje en de Canarische eilanden, schettert de
Pioenbloem (Mechelen).34. Niet alleen de handelswaar is internationaal, ook het
straatbeeld wordt het. Het vertoont Portugezen, Spanjaarden, Genuezen, Castilianen,
Fransen, Schotten, Engelsen, Duitsers uit het Oostzee-gebied, Luccezen, Italianen,
Zuidduitsers, Venetianen en nog anderen, roept de Leliebloem (Diest) verrukt uit.35.
Men mag aannemen dat deze Diestenaren niet de enigen waren die door de directe
confrontatie met het buitenland-in-eigen-land hun bloed sneller voelden stromen.

Drie standen: een confrontatie
Eén van de veertien prologen is tot nu toe niet ter sprake gekomen en krijgt nu pas
de volle aandacht. Kruyskamp keurde de proloog van Herentals als enige een plaats
waardig in zijn bloemlezing van het Antwerpse landjuweel. Dit is begrijpelijk, want
het is het enige spel waarin de personages tot leven komen, wat nog wordt versterkt
door het gekaats met enkele en halve versregels, de stichomythia, zo heel anders dan
de voortdreunende monologen van de concurrentie. Reeds met zijn presentatie maakt
het Cauwoerdeken (= het Pompoentje) uit Herentals indruk. Zijn proloog is spits,
bits en lik-op-stuk-achtig, kortom in moderne ogen uitermate stads. Maar de tijdgenoot
zal bij die presentatie eerder aan een klucht hebben gedacht, terwijl hij de overige
spelen vaak kon associëren met een hoger genre, namelijk het sinnespel en het
esbattement. Wellicht is dit ook de reden geweest dat de Heren-
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talse proloog toen niet in de prijzen viel.
De personages in de proloog van Herentals, namelijk de steden, de dorpen, de
landen, symboliseren drie standen: de burgerij, de boeren en de adel. Het verbod op
theologische discussies verhinderde natuurlijk dat ook de geestelijkheid
vertegenwoordigd was. Uit een regieaanwijzing leren we dat de drie standen aan hun
uitmonstering onmiddellijk herkenbaar moesten zijn. De ‘steden’ is gekleed als een
‘Borgher’, de ‘dorpen’ als een ‘Lantman’ en de ‘landen’ als een ‘Ioncker’. Ze zijn
niet alleen naar hun stand uitgedost, ze zijn ook min of meer zo gebekt, zoals we
verderop zullen zien. Omdat de personages enerzijds een abstract begrip
vertegenwoordigen en anderzijds toch als vertegenwoordiger van dat begrip tot leven
komen, is er sprake van een merkwaardig soort spanning tussen het abstracte en
concrete. Bij de weergave van de nu volgende inhoud, moet men dus steeds voor
ogen houden dat onder ‘boer’ de abstractie ‘de Nederlandse dorpen’ schuil gaat en
dat geldt mutatis mutandis ook voor ‘stedeling’ en ‘edelman’.
Het stuk gaat over een boer die naar de stad komt om met eigen ogen de zakenman
te aanschouwen. Hij bekent aan een stedeling en een edelman dat hij heeft vernomen
dat de koopman zijn dorp zal kopen. Hij is ervoor beducht dat de koper een mala
fide zakenman is. Met name vreest hij voor koopman Blanckevoet (een verhaspeling
van Bankroet) en voor nog een ander, op wiens naam hij niet meer kan komen. Zijn
gespreksgenoten stellen hem echter gerust. Slechts de ‘rechtvaardige’ koopman heeft
voor de koop van ‘de Dorpen’ interesse. Die zal soldaten, die bij u willen
ingekwartierd worden, uitkopen en verder allerhande belastingen voorschieten, luidt
het. Soms zal hij zelfs uw schulden kwijtschelden en u beschermen tegen te lage
prijzen voor uw produkten. Het maakt hem namelijk weinig uit, want zelf zal hij er
geen boterham minder voor hoeven te eten. Als iemand in het dorp te oud en te zwak
is om nog te werken, zal hij hem financieel ondersteunen. Hij zal ook scholen bij u
bouwen, zodat uw kinderen onderwijs krijgen. Dus, wees vooral blij en dankbaar,
argumenteren stedeling en edelman.
De boer is evenwel niet helemaal overtuigd: maar indien hij u kocht, vraagt hij
aan ‘de Steden’, zoudt gij dan ook zo dankbaar zijn? Als het niet goed uitpakt, nee,
luidt het antwoord. Maar we hebben hem nu eenmaal alledrie nodig. De boer gelooft
niet dat hij de koopman nodig heeft, waarop zijn gespreksgenoten hem duidelijk
maken dat zijn land slechts een geringe variëteit aan produkten oplevert. Geen wijn,
geen olie, geen specerijen, geen zijde. Wel turf, maar geen goud; wit zand, maar
geen zout. Wel, wat zeg je daarvan? vragen ‘de Steden’. Dat ik
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jullie te eten geef, is de zelfbewuste repliek van de boer. ‘De Landen’ (de Nederlandse
gewesten) brengen hem nu dwingend onder ogen dat ze meer graan nodig hebben
dan hij kan laten groeien. Toen we honderd jaar geleden nog van de lakennijverheid
moesten leven, toen kenden we pas armoede! roepen ‘de Steden’. Maar, vervolgen
zij, gelukkig kwam - dankzij de buitenlandse kooplieden - eerst Brugge tot bloei en
nu hoe langer hoe meer Antwerpen.
Nog is de boer niet helemaal overtuigd: dat is alleen maar in het voordeel van de
zakenman zelf, meent hij. Nee! in ons aller voordeel, redeneren ‘de Steden’, want
de zakenman kan wegtrekken en dan volgen de markten hém, terwijl wij aan onze
plek zijn gebonden. Bij dit argument legt de boer tenslotte het hoofd in de schoot:
‘Laet houwen den Coopman’ (laten we hem houden), geeft hij toe. De twee anderen
besluiten met een korte aansporing tot het publiek om de zakenman ruim baan te
geven voor zijn activiteiten, want anders dreigt niets minder dan de algemene
ondergang van de huidige welvaart.
Zoals in de overige dertien prologen, is het spel geschreven vanuit het perspectief
van de stad, maar het is tevens het enige stuk waarin de auteur zich heeft proberen
in te leven in de denktrant van iemand van buiten de stad. Dit geeft de mogelijkheid
om kritische geluiden te laten horen vanuit een ander perspectief. Maar het is wel de
vertegenwoordiger van het stadse denken die het stuk opent en besluit en die feitelijk
de loop van de discussie bepaalt. Opvallend is ook hoe de edelman zich steeds in
alles bij de stedeling aansluit en daardoor nauwelijks een eigen geluid laat horen.
Kennelijk heeft hij zich het stedelijke perspectief helemaal eigen gemaakt en zich
geschikt in de verdediging van de belangen van ‘de Steden’. ‘De Landen’ beschermen
‘de Dorpen’ niet tegen de stadscultuur, dat wordt in het spel zeer duidelijk.
Integendeel, hoe eerder die zich aan de stedelijke ontwikkelingen weten aan te passen,
des te beter, is hun standpunt.
De grote tegenstelling in het spel is die van de stadscultuur tegenover de
dorpscultuur. Dit komt bij voorbeeld tot uiting in de manier waarop de stedeling en
de boer zich presenteren. De stedeling is vriendelijk, spraakzaam en alert: ‘Lantsman,
goeden dach!’ zijn de eerste woorden van hem. ‘Waar wil je naartoe, waarom sta je
daar, wel, heb je je tong verloren?’ De boer reageert meteen lomp, onbeholpen en
wantrouwig: ‘Heu? wat soudy my stooten voor mijn schenen?’ (wat heb je mij te
verwijten?). Hoewel daardoor geërgerd, wint de nieuwsgierigheid het bij de stedeling
ook later steeds van zijn ergernis, en houdt hij het gesprek gaande. Het is duidelijk
iemand die zijn wereld kent en die zich door onaangepast en vreemd gedrag niet laat
afschrikken. Het zelfvertrouwen verlaat hem nooit.
Geheel volgens de kluchtentraditie wordt de boer voorgesteld als
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eentje die niet van de slimsten is. Hij verbaast zich erover dat het in de stad zo glad
is, terwijl het niet vriest. De stedeling legt hem uit dat de straten geplaveid zijn, wat
de boer weer verleidt tot de opmerking dat het op die keien slecht ploegen zou zijn.
De boer verraadt daarmee tevens hoe primitief het er bij hem in het dorp nog uitziet.
De wereld van de boer is niet alleen primitief, maar ook klein. Hij verwacht dat de
stedeling weet waar de koopman woont. De stedeling moet hem duidelijk maken dat
hij niet alle kooplieden kent. In de stad is men immers anoniem! De boer krijgt geen
kans om dit te verwerken, want daar komt de jonker aan. Zonder te groeten, vraagt
de boer hem naar zijn naam en krijgt meteen de wind van voren: ‘Ghy schijnt een
broethinne,/ Die my dunct dat versch comt uuten nest ghevloghen.’ Daarop negeert
de jonker de boer en vraagt aan de stedeling wat de boer wil. Zich rechtstreeks tot
boeren wenden, valt edellieden kennelijk niet makkelijk, maar ook onze edelman
leert gelukkig een en ander tijdens zijn confrontatie met de boer. Toch kan hij het
schelden niet laten: ‘En kendy gheen Cooplieden, segt vuylen plompen?’, en laat hij
steeds blijken dat hij zich ver boven hem verheven voelt. De stedeling daarentegen
laat zich kennen als een geboren onderhandelaar die de schakel vormt tussen alle
partijen, want hij doorziet de vooroordelen en beperktheden van de boer en maakt
die bespreekbaar. Zo legt hij de boer het onderscheid uit tussen de marskramers, die
met band en garen tijdens de boerekermissen bij de kerk staan, en de ondernemende
kooplieden die overzee reizen. De aanvankelijke botheid en onwetendheid van de
boer maakt, naarmate de proloog vordert en hij de nodige informatie heeft gekregen,
dan ook plaats voor een echte deelname aan het gesprek. Hij geeft zich ook niet
meteen gewonnen en is overtuigd van zijn bestaansrecht. Zelfbewust brengt hij zijn
gespreksgenoten onder ogen dat hij hun te eten geeft. Hij blijft al die stadse
argumenten wantrouwen, maar is uiteindelijk wel voor argumenten vatbaar. Ook hij
ziet tenslotte in dat de koopman de bron is van een welvaart die boven de bevrediging
van de eerste levensbehoeften uitstijgt. De indruk die na lezing van het stuk blijft
hangen, is dat het standpunt van de stedeling onweerlegbaar en redelijk is. De
tegenstelling ‘eerlijke’ en ‘oneerlijke’ zakenlieden speelt al lang geen rol meer. Alle
geledingen van de maatschappij hebben de koopman broodnodig en dienen hem
derhalve met de nodige voorkomendheid te behandelen.

Besluit
De prologen van het Antwerpse landjuweel geven een beeld van de rol van de
koopman in de stadscultuur. Allerlei koopmansactiviteiten wor-
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den opgeroepen die ons een inzicht geven in hetgeen de letterkunde van die dagen
graag naar voren bracht. We zien dat de zakenman de motor is van de stedelijke
welvaart. Dank zij hem ligt in de winkels een overvloedig en gevarieerd aanbod.
Maar voor de stadsbevolking brengt die overvloed met zich mee dat ze de kwaliteit
van de aangeboden produkten kritisch moet bekijken en dat ze reclame moet
wantrouwen. Onderlinge verhoudingen raken meer gekenmerkt door alertheid en
berekening dan door onderling goed vertrouwen. Dat de koopmansactiviteiten het
leven in de stad veraangenamen, staat evenwel voorop. Het door de zakenman
vergaarde geld fungeert als de smeerolie van de samenleving in sociale zin. Niet
alleen sociale voorzieningen drijven erop, maar ook kunsten en wetenschappen. Voor
haar bevolking biedt de stad het zicht op de ‘grote’ wereld. Dat komt niet alleen door
de overvloed van exotische produkten uit alle windstreken, maar ook door de vele
buitenlanders in het straatbeeld. De wereldstad is namelijk tevens een belangrijke
zeehaven. Bovendien heeft zij een verleden dat zijn wortels heeft tot in de Romeinse
Oudheid toe. Ze bevat veel bouwwerken met een openbare functie, waarin sociale
voorzieningen zijn ondergebracht. Kenmerkend voor zo'n stad is dat zij zich steeds
verder uitbreidt en dat ze ervoor zorgt dat haar verdedigingswerken aan de tijd zijn
aangepast.
De prologen leveren ook hun aandeel aan de morele legitimatie van het
koopmanschap. Het koopmanschap blijkt een goddelijke instelling te zijn, een notie
die enkele auteurs blijkbaar maar al te gretig verbreiden, nu vanwege de landsregering
in het openbaar over andere goddelijke instellingen, zoals de sacramenten, niet mag
worden gerept. Niet alleen dankzij die goddelijke erkenning blaakt de zakenman van
zelfvertrouwen, maar ook dankzij het goud dat hij vergaart. Daaraan ontleent
vervolgens ook de wereldstad haar zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen is gekoppeld
aan fatsoen in de handel. Eerlijke handel is essentieel voor de groei en bloei van een
handelsstad, want oneerlijkheid schaadt de sfeer zozeer dat de zakenlieden naar elders
vertrekken.
De morele boodschap die in de prologen wordt uitgedragen, is dat de stadsbevolking
er goed aan doet de ethische normen van de koopman, het fatsoen in de handel en
het zelfvertrouwen, over te nemen. Iemand die zo'n belangrijke - want centrale - rol
speelt in de wereldstad, heeft immers een voorbeeldfunctie als geen ander. Gebrek
aan fatsoen in de handel ondermijnt maar het zelfvertrouwen van zo'n stad, waar
alleen het beste welkom is, en leidt op langere termijn tot haar ondergang.

Eindnoten:
1. Cornelius Grapheus: ‘Antverpiae encomium’, in: Sweertius 1613, 33.
2. ‘quo cuncta undique atrocia aut pudenda confluunt celebranturque’ (Annalium, Lib. XV, 44).
Tacitus doet deze uitspraak naar aanleiding van een verderfelijk bijgeloof (bedoeld wordt: het
christendom) dat onder keizer Nero te Rome opnieuw succes krijgt.
3. Guicciardini 1612; Voet 1973.
4. Van Autenboer 1983, 49-50.
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
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de moeilijkheden waarmee de uitgave van 1562 gepaard ging, zie Van Autenboer 1981, 108
noot 13; Bostoen 1987, 290-291.
De eerste prijs was het stadswapen van Antwerpen in zilver, gewicht drie ‘oncen’ of in totaal
ca. 88,5 g. De tweede prijs was het blazoen van de schilders in zilver, gewicht twee ‘oncen’ of
ca. 59 g (Zie SvS fol. B lr). Hoeveel een Antwerpse ‘once’ in gram weegt, is niet precies bekend.
Een ons was te Antwerpen één zestiende van een pond. Volgens Staring komt een Antwerps
pond overeen met 470, 156 g van ons moderne gewichtenstelsel (Staring 1902, 94).
Prims 1941.
Het Antwerpse landjuweel 1962, 85-97.
Bostoen 1987, 280-289.
SvS fol. R2v.
SvS fol. Gg4v.
SvS fol. Nn2v
SvS fol. Ji2v.
SvS fol. Zz3r.
SvS fol. Lll1r-v.
SvS fol. Lll2v.
SvS fol. Zz3v-4r.
SvS fol. 14v.
SvS fol. Zz3r.
SvS fol. Zz4v.
SvS fol. Eee3v-Eee4r.
SvS fol. Ppp4v-Qqq1r.
SvS fol. M4r.
SvS fol. X2r-X2v.
SvS fol. CC2r-CC2v.
SvS fol. h1v.
Van Autenboer 1981, 68.
Over de zwaarwegende stem van de Violieren bij het bepalen van de uitslag in de afdeling
prologen, zie Bostoen 1987, 289.
SvS fol. m1r-m1v.
SvS fol. X2r.
SvS fol. Gg4v, fol. Jilv.
SvS fol. Ji2v.
SvS fol. SS3v.
SvS fol. Zz3v.
SvS fol. Lll3r.
SvS fol. Gg4v.
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middelbaar onderwijs, werd hij in 1974 doctoraal assistent te Leiden. Daarna docent
aan het Dutch Department van Bedford College (University of London), waar hij
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A.M.J. van Buuren (1932), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Hij was enkele jaren werkzaam in het middelbaar
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R.L. Falkenburg (1952), kunsthistoricus, is werkzaam als hoofdconservator bij het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te Den Haag. Hij promoveerde in
1985 op het proefschrift Joachim Patinir: het landschap als beeld van de
levenspelgrimage. Hij bereidt een studie voor over minne-metaforen in
laat-middeleeuwse devotie-schilderijen uit de Zuidelijke Nederlanden, en één over
geschilderde marktscènes en keukenstukken van Pieter Aertsen (1507/1508-1575).
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P.J.A. Franssen (1955), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. In dienst van NWO werkte hij tussen 1985 en 1990 aan zijn
proefschrift Tussen tekst en publiek. Jan van Doesborch drukker-uitgever en literator
te Antwerpen en Utrecht aan het begin van de zestiende eeuw., waarop hij eind 1990
promoveerde. Momenteel is hij werkzaam bij de studierichting Nederlands van de
Universiteit van Amsterdam en de vakgroep Nederlands van de Hogeschool Holland
te Diemen. Daarnaast verzorgt hij sinds 1990 interviews voor het tijdschrift Literatuur
Annelies van Gijsen (1953), neerlandica-mediëviste, studeerde in 1979 af aan de
Rijksuniversiteit Utrecht. Tot eind 1985 deed zij daar onderzoek in deeltijd, sinds
1982 met steun van ZWO. Tijdens en na deze periode had zij verschillende
onderwijstaken op de RUU en elders. Begin 1989 promoveerde zij op het proefschrift
Liefde, kosmos en verbeelding; Mens- en wereldbeeld in Colijn van Rijsseles Spiegel
der Minnen. Zij publiceerde onder meer over artes-elementen (met name op medisch,
astrologisch en alchemistisch gebied) in literaire teksten uit middeleeuwen en
renaissance, over het Volksboek Lymborch, de ‘amoureuze’ spelen, en het vrouwbeeld
in de middeleeuwse literatuur. Sinds 1990 onderzoekt zij de relaties tussen een aantal
overwegend Brabantse teksten van de dertiende/veertiende tot in de zestiende eeuw.
Dit onderzoek wordt gefinancierd door de KNAW.
Dini Hogenelst (1958), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en werkt thans in opdracht van NWO aan de Rijksuniversiteit
Leiden aan een dissertatie over de Middelnederlandse sproke. Tevens is zij de
redacteur van een kijk- en leesboek over de Middelnederlandse letterkunde.
Wilma Keesman (1956), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. Zij werkte daar vanaf 1986 aan een proefschrift over
de literaire verwerking van de Troje-stof in de stadscultuur van de late middeleeuwen,
een studie die haar voltooiing nadert, en heeft er thans een tijdelijke aanstelling als
docent. Publiceerde eerder in Spektator en Literatuur.
Dirk Kinable (1960), studeerde Germaanse Filologie aan de Universitaire Faculteiten
Sint-Aloysius te Brussel en vervolgens aan de Katholieke Universiteit te Leuven. In
1984-1986 was hij verbonden aan de UFSAL als assistent middeleeuwse letterkunde.
Thans is hij als redacteur bij het Woordenboek der Nederlandse Taal werkzaam aan
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. In zijn vrije tijd verricht hij
onderzoek ten behoeve van een proefschrift over Jan van Boendales Jans Teesteye.
Orlanda S.H. Lie (1949), studeerde Duitse letterkunde en Middeleeuwse Studies aan
de University of California in Berkeley. In 1979 promoveerde ze aldaar op een
proefschrift over de Middelnederlandse Proza-Lancelot. Zij is vanaf 1976 werkzaam
aan de Rijksuniversiteit Utrecht als universitair docent Middelnederlandse letterkunde.
Als onderzoekster participeert zij in het voorwaardelijk gefinancierde
onderzoeksprogramma van de Utrechtse mediëvistiek: ‘De interferentie van
mondelinge traditie en schriftcultuur’. Haar publicaties liggen voornamelijk op het
gebied van de Arturistiek en de Middelnederlandse Artesliteratuur.

Herman Pleij, Op belofte van profijt

441
Fred Lodder (1952), studeerde Nederlands aan de Nutsacademie te Rotterdam en
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is werkzaam aan een scholengemeenschap
voor volwassenen te Rotterdam en bereidt een proefschrift voor over de
Middelnederlandse boerden.
Theo Meder (1960) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Als assistent-in-opleiding werkte hij vier jaar aan zijn proefschrift
Sprookspreker in Holland, Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (ca.
1400). Is sindsdien als post-doctoraal onderzoeker verbonden aan het project
‘Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen’. Hij publiceerde voorts over
Willem van Hildegaersberch in het Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde
en Literatuur, over de Borchgravinne van Vergi in Millennium, en hij stelde Hoofsheid
is een ernstig spel samen.
F.P. van Oostrom (1953), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Utrecht, alwaar hij in 1981 promoveerde op Lantsloot vander
Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de
Lancelot en prose (bekroond met de Prins Bernhard Fonds Prijs voor wetenschappelijk
onderzoek 1982). Is sinds 1982 hoogleraar in de Nederlandse letterkunde tot de
romantiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Publiceerde naast tal van artikelen in
1987 Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400 (bekroond
met de Wijnaendts Francken Prijs voor cultuurgeschiedenis 1988). Geeft sinds 1989
leiding aan het project ‘Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen’.
Herman Pleij (1943), hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de
Universiteit van Amsterdam, houdt zich bezig met de letterkunde van de late
middeleeuwen in cultuurhistorisch verband. Speciale belangstelling heeft hij voor
volksliteratuur, feestcultuur, burgermoraal en de betekenis van de drukpers. Onlangs
verscheen van hem een bundel artikelen onder de titel Nederlandse literatuur van
de late middeleeuwen. Thans werkt hij aan een studie over de Middelnederlandse
Luilekkerland-teksten.
Rob Resoort (1944), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is als universitair docent verbonden aan de vakgroep Historische
letterkunde van het Instituut voor Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij publiceerde artikelen over literatuur uit de late middeleeuwen en bezorgde
tekstedities van twee prozaromans, Robrecht de Duyvel en (in samenwerking met
anderen) Sibilla. In 1988 promoveerde hij op Een schoone historie vander
borchgravinne van Vergi. Samen met Willem Kuiper vertaalde hij voor de
Griffioen-reeks Het ongelukkige leven van Esopus. Momenteel werkt hij aan een te
verschijnen repertorium van gedrukte verhalende fictionele teksten in proza uit de
periode 1470-1600.
Margreet Rierink (1964), studeerde van 1982 tot en met 1987 Nederlandse taal- en
letterkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. Vervolgens was zij twee jaar als
assistent-in-opleiding verbonden aan de vakgroep Historische letterkunde van de
Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij als redacteur bij een literaire
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uitgeverij. Zij bereidt een proefschrift voor over de lyriek van het
Gruuthusehandschrift.
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Robert Stein (1960), studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Leiden. Momenteel is hij daar werkzaam als onderzoeker-in-opleiding aan een
onderzoek naar het ontstaan van de vijftiende-eeuwse voortzetting van de Brabantsche
yeesten.
Geert Warnar (1962), studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit Leiden. Sinds maart 1989 is hij daar werkzaam als
onderzoeker-in-opleiding en bereidt een proefschrift voor over het Ridderboec.
Publiceerde over het Nuttelijc boec, een laat-middeleeuwse prekenbundel.
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