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Voorrede
voor den eersten druk.
Op het punt om mijne Academische studiën te besluiten, gevoel ik mij verplicht, aan
mijn proefschrift een enkel woord te doen voorafgaan, ten einde U, mijne
Hooggeleerde leermeesters! mijn oprechten dank te betuigen. Dat is wel vooral eene
behoefte voor mij, die gedurende mijn, van den gewonen regel in vele opzichten
afwijkend, studentenleven ruimschoots in de gelegenheid ben geweest, om niet alleen
U ex cathedra te hooren spreken, maar ook Uwe welwillendheid persoonlijk te
ondervinden.
In de eerste plaats breng ik mijn' dank aan U, Hooggeleerde MOLTZER, mijn
hooggeschatte promotor. Was het mij door den loop der omstandigheden slechts ten
deele vergund Uwe lessen bij te wonen, tot Uwe gastvrije woning toegelaten, mocht
ik menig aangenaam en leerzaam uur in Uwen gezelligen huislijken kring
doorbrengen, en genieten van Uwen heilzamen raad en Uwe welwillende hulp, die
mij ook bij het bewerken van dit proefschrift zoo uitnemend te stade kwamen. De
herinnering daaraan zal zeker tot het gelukkigste blijven behooren, wat ik uit
Groningen met mij neem.
Met niet minder dankbaarheid zal ik blijven gedenken, wat ik aan U verplicht ben,
Hooggeleerde FRANCKEN. Uwe humaniteit toch maakte het mij mogelijk, in vrede
te leven met het Besluit van 1815, waartegen ik sinds lang een' strijd voerde, die toch
hopeloos voor mij was. Aan Uw onderwijs dank ik het, dat ik in 't vervolg de classieke
philologie zal kunnen bewonderen, en begrijpen kan, dat ik er zelfs eene volle liefde
voor had kunnen opvatten, indien mijn hart in zijne keus nog vrij geweest ware, toen
ik Uwe lessen begon bij te wonen.
Ook Uwe welwillendheid te mijwaart, Hooggeleerde VAN DER WIJCK, dringt mij,
U openlijk dank te zeggen. Niet minder ben ik verplicht aan Uwe vriendelijke
belangstelling in mijn' persoon,
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waardoor ik mij steeds verkwikt en versterkt gevoelde, dan aan Uw onderwijs, zoowel
in de academische gehoorzalen als daarbuiten, waardoor mij een beter inzicht in de
raadselen van het leven is verstrekt.
Dat ik mij niet dan aarzelend in de rij Uwer leerlingen durf plaatsen, Hooggeleerde
HECKER, is weder enkel aan de omstandigheden te wijten, die mijn lot hebben
bestuurd. Evenwel in weerwil van de slechts oppervlakkige kennis, die ik mij van
Uwe behandeling der geschiedenis heb verworven, durf ik het er gerust voor houden,
dat ik onder andere omstandigheden Uw leerling zou zijn geworden. Doch zeer zeker
heb ik overvloedig Uwe welwillendheid te mijnen opzichte leeren kennen, en mij
werkelijk opgewekt gevoeld door de bezieling, die mij steeds, wanneer ik U hoorde,
door U werd ingestort, en daarvoor bied ik U mijn welgemeenden dank aan.
Heeft iemand reden om zich aan U, Hooggeleerde Heeren, verplicht te gevoelen,
dan ben ik het wel, die
ν
οντ γε θυμ , als vreemdeling tot U overkwam,
schipbreukeling als eens Odysseus in het land der Phaeakers, onbekend met hetgeen
hem te wachten stond, en niet wetend, dat een vorst als Antinoös in dat vreemde land
het gebied voerde.
De welwillendheid, waarmee de civitas Academiae Groninganae mij opnam, deed
mij vergeten, met welk een' weemoed ik na eenige jaren van studie de Leidsche
hoogeschool vaarwel zeide, en mijne vrienden dáár verliet, om mij onder vreemden
te begeven. Nu valt mij, door de ondervonden vriendschap, ook het scheiden van
Groningen niet gemakkelijk, maar thans is het mij toch gegeven bij het heengaan
uitsluitend aangename herinneringen met mij te nemen, wat Leiden mij niet alzóó
vergunde. Toch mag ik ook op mijn' studietijd te Leiden met erkentelijkheid terugzien,
en terwijl ik aan allen, wier onderwijs ik dáár heb genoten, mijn verschuldigden dank
betuig, is het mij eene behoefte in het bijzonder een woord van innige vereering te
wijden aan de nagedachtenis van den Hooggeleerden VAN HENGEL, die mij met Zijne
welbekende hartelijkheid in Zijne woning ontving, ook al moest ik hem teleurstellen
door de studie der theologie voor die der letteren te laten varen.
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En nu ten slotte: niemand, hoop ik, zal het mij ten kwade duiden, bij het verschil in
de mate der dankbaarheid, dat ik, evenals een rhetor het gewichtigste zijner
argumenten tot het laatst bewaart, zoo ook den warmsten dank tot het laatst verschoof,
om dien tot U over te brengen, Hooggeleerde DE VRIES, aan wien ik zonder twijfel
de grootste verplichting heb. In U vond ik mijnen leermeester en leidsman te gelijk,
want door U heb ik leeren begrijpen, wat wetenschap is, en wat er voor degelijke
wetenschappelijke studie wordt vereischt. Door U is mij liefde ingeboezemd voor
een bepaald vak van wetenschap en dientengevolge aan mijne verdere studie eene
bepaalde richting gegeven. Daarom is mijne liefde voor dat vak samengegroeid met
mijne eerbiedige genegenheid voor U, die mij steeds met raad en daad ter zijde stondt,
en mij tot steun en troost waart als ik soms dreigde wankelmoedig te worden. Doch
vergun mij hier mijne dankbetuiging af te breken. Moge ook de stof daarvoor
overvloedig zijn, door vele woorden vrees ik te zullen verzwakken, wat ik liefst zoo
sterk mogelijk wenschte uit te drukken.
Met een hartelijk ‘vaarwel!’ en een ‘tot weerziens’ gericht tot U, mijne
Academievrienden, wier vriendschap ik immer op hoogen prijs blijf stellen, eindig
ik deze voorrede.
J.T.W.
Groningen, 27 Maart 1877.

Voorrede
voor den tweeden druk.
Aan de uitnoodiging van Mr J. Vuylsteke, om dit werk voor de tweede maal ter perse
te leggen, heb ik gaarne willen voldoen, niet alleen omdat het mij gebleken was, dat
er nog altijd vraag bleef naar exemplaren van den uitverkochten eersten druk, maar
vooral ook, omdat mij daardoor de gelegenheid werd gegeven, al die verbeteringen
in mijn werk aan te brengen, die
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door den vooruitgang der letterkundige wetenschap sinds bijna vijftien jaar werden
geëischt. Daar ik mij gedurende die jaren met mijne studiën steeds bij voorkeur op
het gebied der litteratuurgeschiedenis bewoog, had ik de leemten en gebreken in mijn
vroeger werk leeren inzien, en kon ik de hoop koesteren zonder al te groote inspanning
het litteraarhistorisch gedeelte er van op de hoogte van den tijd te zullen kunnen
brengen. Daartoe moesten evenwel het hoofdstuk over Maerlant's leven en werken
en dat over Maerlant als geschiedschrijver geheel worden omgewerkt. Voor het
weinige en oppervlakkige, dat de vorige uitgave over Maerlant's kunst en school
bevatte, heb ik nu twee geheel nieuwe hoofdstukken over Maerlant als kunstenaar
en zijnen roem bij het nageslacht aan het werk toegevoegd.
Ook van de andere hoofdstukken zijn slechts weinige bladzijden geheel onveranderd
gebleven, doch daar moest ik mij wel bepalen tot verbeteringen en bijvoegels, omdat
voor eene grondige studie der beschavingsgeschiedenis van de dertiende eeuw de
tijd mij ontbrak. Immers, ik zou mij nu niet meer, zooals vroeger, hebben kunnen
vergenoegen met het raadplegen van gezaghebbende werken, maar mij verplicht
geacht hebben, uitsluitend tot de middeleeuwsche bronnen zelf te gaan, en daarvoor
zou ik onmogelijk den tijd hebben kunnen vinden. Wat dientengevolge in mijn werk
gebrekkig is gebleven, moge bij den welwillenden lezer verschooning vinden.
Door de voorrede voor den eersten druk ook hier weer over te nemen wenschte ik
uitdrukkelijk den dank te herhalen, dien ik daarin aan mijne geachte leermeesters
wijdde. Het verheugt mij innig, dat, na zoovele jaren, nog geen enkele hunner in de
rijen der levenden ontbreekt.
Daarentegen doet de wijziging, die ik in de opdracht van mijn werk moest brengen,
mij opnieuw smartelijk gevoelen, hoeveel goeds de tijd ons ontrooft voor het vele
goede, dat hij ons biedt.
J.T.W.
Groningen, 1 December 1891.
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Eerste hoofdstuk.
Vlaanderen vóór en in Maerlant's tijd.
Wie de maatschappelijke toestanden van het Europa der nieuwe geschiedenis in
hunnen oorsprong wil leeren kennen, kan niet beter doen, dan zich vertrouwd maken
met hetgeen in Vlaanderen gedurende de middeleeuwen is gebeurd, want moge ook
al in het geheele beschaafde Europa der middeleeuwen de nieuwe geest
langzamerhand aangekweekt zijn, mogen ook in Duitschland, Engeland en Italië, en
vooral in Frankrijk reeds vroeg die denkbeelden wortel geschoten hebben, welke de
moderne toestanden beheerschen, Vlaanderen is het toch, waar die denkbeelden zich
het zuiverst en krachtigst hebben geopenbaard, waar zij, zooal niet het eerst, dan
toch het volledigst zijn toegepast. In Vlaanderen heeft de geest van den derden stand,
een geest van vrijheid en gelijkheid, die handel en nijverheid evenzeer begunstigde
als wetenschap en kunst, het eerst de meest volkomen overwinning behaald op den
geest der feodaliteit, d.i. den geest der tirannieke ongelijkheid en zelfgenoegzaamheid
in den beginne, der afgetrokken bespiegeling en ridderlijke galanterie later. Geen
wonder is het, dat juist de geschiedenis van Vlaanderen ons het duidelijkste en
treffendste beeld geeft van de groote omwenteling, die in de middeleeuwen in geheel
Europa plaats had, en die in de 13de eeuw in hare volle kracht was. Vlaanderen toch
vormde door zijne ligging het middelpunt der Germaansche beschaving. Omringd
door Enge-
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land, waar de Angel-Saksische beschaving geënt was op den Britschen stam, door
Frankrijk, waar het rijk der Franken gevestigd was op de bouwvallen eener
Gallo-Romaansche maatschappij, en door Duitschland, waar Saksen en Friezen
Noordelijk, Franken, Zwaben en Allemannen Zuidelijk, het Germaansch karakter in
al zijne zuiverheid bewaarden, was het volkomen in staat door een levendig verkeer
met de omringende volken al hunne eigenaardigheden in zich op te nemen, en zóó
een spiegel te worden van geheel het overig Europa. Aan zulk een verkeer ontbrak
het niet; nergens bloeide in de middeleeuwen, met name in de dertiende eeuw, de
handel zóózeer als in Vlaanderen, en terecht zegt Warnkönig, wiens werk nog steeds
het hoofdwerk voor de beoefening van Vlaanderens toestand in de middeleeuwen
gebleven is: ‘Dat Brugge en Damme sinds het midden van de dertiende eeuw het
middelpunt van den wereldhandel waren, zal nu wel niemand meer betwijfelen; een
enkele blik op de, uit de oorkonden zelve geputte, geschiedenis der Duitsche hansa
is voldoende om daarvan ieder te overtuigen’(1).
Is het waar, wat Montesquieu zegt, dat groote handelsondernemingen
onafscheidelijk gepaard gaan aan een opgewekt staatkundig leven(2), dan kan men in
het midden van de dertiende eeuw in Vlaanderen ook meer dan elders de uitvinding
en toepassing van nieuwe staatkundige en sociale denkbeelden verwachten, en in die
verwachting wordt men niet te leur gesteld.
Zulk een opgewekt geestesleven nu doet zich niet voor zonder een letterkundigen
vorm te zoeken, waarin het zich kan uitspreken, en verdwijnt niet zonder belangrijke
sporen in de

(1) Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechts-geschichte I 1835, p. 327.
(2) Montesquieu, De l'esprit des lois XX ch. 4: ‘Les grandes entreprises des négociants sont
toujours nécessairement mêlées avec les affaires publiques;’ waaruit hij de gevolgtrekking
maakt: ‘Mais dans les monarchies les affaires publiques sont, la plupart du temps, aussi
suspectes aux marchands, qu'elles leur paroissent sûres dans les états républicains. Les grandes
entreprises de commerce ne sont donc pas pour les monarchies, mais pour le gouvernement
de plusieurs.’ Inderdaad kan men Vlaanderen, - ondanks het bestuur der graven, - beschouwen
als eene vereeniging van kleine republiekjes, die zich in de elfde en twaalfde eeuw vestigen,
in de dertiende tot hoogen bloei komen, en in de veertiende bijna onafhankelijk worden.
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geschiedenis der letterkunde na te laten. Vandaar dan ook eene ijverige beoefening
van poëzie en wetenschap in Vlaanderen in de 13de eeuw, en op het gebied van fraaie
letteren en wetenschap in dien tijd aldaar eene nieuwe richting, geheel in
overeenstemming met de richting des tijds, die zich in haar afspiegelt. Een gewoon
verschijnsel nu is het, dat, indien er in zulk een' veelbewogen tijd een groot man
opstaat, die door zijne bezieling, zijne uitgebreide kennis en ijverige werkzaamheid
boven anderen uitmunt, de geheele schare van dichters zich om hem groepeert, en
zich in het licht van die groote zon vertoont, of door de scherpe schaduwen, die deze
zon almede doet ontstaan, aan de oogen wordt onttrokken. Vooral kon dit gebeuren
in een' tijd als de middeleeuwen, waarin de boekdrukkunst de gewrochten van den
geest nog niet zóó wist te vermenigvuldigen als tegenwoordig, en menig werk,
waarvan slechts enkele handschriften bestonden, hoe verdienstelijk dan ook, gevaar
liep voor het nageslacht verloren te gaan, terwijl de werken van een' man van naam,
in talrijke afschriften verspreid, alleen een langer leven te hopen hadden. Vandaar
dat ons uit de dertiende eeuw van de in den nieuwen geest geschreven werken, wel
niet uitsluitend, maar toch in overwegend getal, die van Jacob van Maerlant zijn
overgebleven.
Den ouden tijd naar den nieuwen afmetend, en wetend, hoeveel de individu
tegenwoordig soms vermag, en welke belangrijke hervormingen enkele personen
soms te weeg kunnen brengen, heeft men nu wel eens Maerlant aangezien voor een'
reus, die, van geheel nieuwe en ongehoorde denkbeelden vervuld, deze in zijne
gedichten gepredikt en alzoo eene geheele maatschappij in korten tijd hervormd zou
hebben. Niets is minder waar. De denkbeelden, die men in Maerlant's werken vindt,
zijn voor het geringste deel zijn uitsluitend eigendom. Dat kan reeds hieruit blijken,
dat het meeste van hetgeen hij geschreven heeft geen oorspronkelijk werk, maar vrije
vertaling is. De denkbeelden, die hij verkondigde, waren in zijn' tijd bekend, en hij
was niet de eerste, noch de eenige, die ze uitsprak. Wat Maerlant groot maakt is niet
zijne oorspronkelijkheid, maar dit, dat hij de heerschende, moderne denkbeelden
zijns tijds in al hun' omvang kende en op de beste wijze wist uit
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te spreken. Hij is niet de hervormer der maatschappij, maar de verpersoonlijking er
van; zijne werken zijn de getrouwe spiegel, waarin het nieuwe licht zijner eeuw
weerkaatst, waarin de geheele dertiende eeuw - uit het oogpunt van den vooruitgang
beschouwd - zich helder en volledig vertoont. Maerlant's roem en de degelijkheid
zijner werken echter waren zóó groot, dat zij de geschriften van anderen verdrongen,
en nu zijn zij bijna de eenige in de Nederlandsche letterkunde, waarin zich de
ontwikkeling van het geestesleven in Vlaanderen in de 13de eeuw onder een kolossaal
beeld voordoet. Na te gaan, in hoeverre dat beeld zuiver is, en tevens op welke wijze
de 13de eeuw zich in Maerlant's werken afspiegelt, is het doel van dit geschrift. Wij
zullen aan den eenen kant de werken van Maerlant's tijdgenooten, ook in vreemde
landen, en de geschiedenis van Vlaanderen nagaan, zooals die zich uit officiëele
stukken laat opmaken, en daaraan de werken van Maerlant toetsen; aan den anderen
kant zal Maerlant's dichtwerk strekken, om over het karakter van de 13de eeuw zelf
licht te verspreiden.
Daar niets ter wereld plotseling, alles daarentegen geleidelijk ontstaat en zich
langzamerhand uit het voorafgaande ontwikkelt, dienen wij te beginnen met eenen,
zij het ook oppervlakkigen, blik te slaan op de Vlaamsche toestanden gedurende de
vier eeuwen, welke aan Maerlant's tijd voorafgaan. Hooger behoeven wij niet op te
klimmen, omdat eerst met de negende eeuw het graafschap Vlaanderen eene
zelfstandige plaats begint in te nemen onder de kleinere staten van Europa, als
betrekkelijk onafhankelijk leen van Frankrijk.
Natuurlijk kan het ons daarbij niet te doen zijn, om eene reeks van staatkundige
gebeurtenissen uit Vlaanderens geschiedenis in die eeuwen te leeren kennen. Eene
ruwe schets van den maatschappelijken toestand is ons voldoende, en geene betere
bronnen hebben wij daarvoor, naast de kronieken, dan de dichtwerken, die ons de
overleveringen van het verleden leeren kennen in den vorm, waarin zij het meest
door het toeluisterend, later ook zelf lezend, publiek werden genoten, die ons dus
door hunnen vorm inlichten aangaande den tijd, waarin zij werden opgesteld, en door
hunne stof aangaande den tijd, die daaraan voorafging.
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Met die dichtwerken nu bedoel ik in de eerste plaats de romans. De stof, die er in
verwerkt is, zijn de oude volkssagen, en die sagen zijn de spiegel van den tijd waarin
zij ontstonden, of, eenmaal ontstaan, zulk eene belangstelling wisten te wekken en
levendig te houden, dat de dichters ze later aangrepen, om ze in een behoorlijken
kunstvorm over te brengen. Men moet hier echter nauwkeurig onderscheiden. Er zijn
volkssagen, inheemsch in het land, waar zij door overlevering van mond tot mond
gaan, en uitheemsche sagen, die eerst bij het volk ingang vinden onder eenen zekeren
kunstvorm. Die laatste weerspiegelen den volksgeest evengoed als de eerste, maar
in een later tijdvak.
Nu zijn de Frankische romans(1) voor een groot deel bewerkingen van in
Zuid-Nederland inheemsche sagen, zooals ook niemand bevreemden kan, die bedenkt,
dat de oudste Merowingische koningen en de oudste Karolingische vorsten dáár te
huis behooren(2). Vele, maar niet alle, groepeeren zich om Karel den Grooten, den
beroemden held der Franken: zij zijn dus als sagen niet veel ouder dan de negende
eeuw, al kan niet worden ontkend, dat er vele bestanddeelen van andere sagen uit
den Merowingischen tijd onder schuilen. In die Frankische romans ziet men dus in
de eerste plaats de toestanden der negende eeuw, maar ook eenigszins die van
vroegeren tijd, en vooral ook die van de tiende en elfde eeuw afgespiegeld, al zijn
dan ook de meeste romans in het oorspronkelijk Fransch voortbrengsels van de
twaalfde, in 't Middelnederlandsch van de der-

(1) Ik heb hier, evenals in mijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde, I (Haarlem, 1887) bl. 88-90,
gebroken met de vroegere benaming Karelromans, niet alleen omdat de naam Frankische
romans beter tegenstelling tot de niet-Frankische, de Britsche romans, vormt, maar ook omdat
men er dan met meer recht ook die romans onder kan rangschikken, waarin overleveringen
voorkomen, die tot den tijd der Merowingers opklimmen, en die, waarvan Karel de Groote
slechts in naam de held is of waarin hij in 't geheel niet voorkomt, zooals b.v. in een groot
deel van den roman der Lorreinen en in de romans, die den cyclus van Willem van Oringen
uitmaken, terwijl verder ook eigenlijk in den Ogier van Ardennen, in den roman der Vier
Heemskinderen, enz. de Fransche koning meer in naam dan inderdaad Karel de Groote is.
(2) Warnkönig, t.a.p. I, p. VII.
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tiende eeuw, en dus in onze taal zelfs nog iets jonger dan de oudste Britsche romans(1)
in het Fransch waren. Doch niettegenstaande de Frankische en de Britsche romans
bijna gelijktijdig den vorm ontvingen, waarin wij ze nu kennen, spiegelt zich in de
eerste het karakter van een veel vroegeren tijd af, dan in de laatste, waaruit wij het
best den geest der twaalfde eeuw kunnen leeren kennen, en wel in 't bijzonder den
geest van het Belgische, dus ook van het Vlaamsche volk, al zijn die romans ook
bijna alle veel vroeger in het Fransch dan in het Dietsch gedicht. In een groot deel
van België toch, zelfs in een deel van Vlaanderen, werd Fransch gesproken, de
Vlaamsche graven behoorden tot de aanzienlijkste Fransche edelen: zij waren zelfs
pairs van Frankrijk en hunne betrekking tot het Fransche hof, 't zij van zeer
vriendschappelijken, 't zij van alles behalve vreedzamen aard, deed hen overhellen
tot al wat Fransch was, terwijl ook zelfs voor verreweg de meeste, vooral in lateren
tijd, het Fransch de moedertaal was. De hertogen van Brabant en de graven van
Holland daarentegen, leenmannen van den keizer, konden veeleer de beschermers
van de Dietsche taal en letterkunde worden.
Het best kunnen wij naar de Frankische romans een beeld ontwerpen van
Vlaanderens toestand in de eerste drie eeuwen der geschiedenis van het Vlaamsche
graafschap. Terecht zegt Le Glay: ‘S'il est vrai que la littérature soit l'expression de
la société, pourrions-nous mieux faire, pour rendre la physionomie des temps, des
lieux, des personnages dont nous parlons, que de rappeler ici une scène, empreinte
d'un grand caractère de vérité morale et par conséquent de vraisemblance historique?
Transmise par la tradition, poétique messagère qui peut bien colorer et embellir les
faits, mais qui en conserve toujours l'esprit et la nature, elle a été recueillie et chantée
par l'un de ces trouvères en qui le peuple voyait ses historiens non moins que ses
poètes. Lors même qu'on ne rencontrerait pas dans ce morceau le narré scrupuleux
des actes, on y trouverait encore l'histoire

(1) Moge Artur ook meer de held der Arturromans, dan Karel die der Karelromans zijn, krachtens
den oorsprong der daarin vervatte overleveringen noem ik ze liever Britsche romans.
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vivante, animée des moeurs et de l'intelligence’(1); en daarna geeft hij, als hij de
regeering van Arnoud I behandelt, eene beschrijving van de belegering en verbranding
der abdij van Origni, gelegen aan de Oise, tusschen Guise en Ribemont, getrokken
en vertaald uit den roman de Raoul de Cambrai(2). Kamerijk nu grensde aan
Vlaanderen en ook andere romans schilderen, zooal niet Vlaamsche, dan toch
Belgische toestanden, zooals de roman der vier Heemskinderen(3), die van Ogier van
Ardennen(4) en die der Lorreinen(5). Die romans nu,

(1) Edward le Glay, Histoire des Comtes de Flandre, I (1843) p. 84.
(2) Roman de Raoul de Cambrai, publ. par E. le Glay, Paris 1840. Eene tweede uitgaaf is van
P. Meyer et A. Longnon, Raoul de Cambrai, chanson de geste, Paris, 1882.
(3) De sage der vier Heemskinderen is echt Belgisch en behoort tehuis in het Ardennerwoud dit in den uitgestrektsten zin genomen. Nog is daar de herinnering aan de vier Heemskinderen
levendig. Voor menig estaminet o.a. heb ik ze, als uithangteeken, op hun monsterpaard
Beyaerd gezien. Nog draagt eene slanke pyramidale rots nabij Dinant den naam van la roche
à Bayard, wordt bij Dhuy in Namen een slot Beyaerd en bij Malmedy in het Luiksche een
kasteel Reinoutstein gevonden, en zijn, in de gedachte van het volk, de bouwvallen der
kasteelen van Amblève (in het Amblèvedal bij Aywaille) en van Montfort (in het Ourthedal,
tegenover Poulseur) met de sage der Heemskinderen verbonden. Vgl. hiermee Dr Fremder,
La Meuse belge, 1858, p. 21, vlg.; Ch. Potvin, Nos premiers siècles littéraires, Bruxelles
1870 I7 p. 16; Dr J.C. Matthes, De vier Heemskindereu, Gron. 1872 Inl. bl. XXIX vlg. en Dr
G.D.J. Schotel, Vaderl. Volksboeken II (1874), bl. 19. De oudste bewerking van den Franschen
roman is uitg. door Dr Heinrich Michelant, Renaus de Montauban oder die Haimonskinder,
Stuttgart 1862. Van eene Mnl. vertaling naar eene wat jongere Fransche redactie bezitten
wij zes fragmenten, voor 't eerst gezamenlijk uitg. door Dr. J.C. Matthes, Renout van
Montalbaen, Gron. 1875. Eene soort van verduitsching vóór of in 1474 gemaakt door Johan
Grummelkut is in haar geheel bewaard gebleven en uitg. door Dr F. Pfaff, Reinolt von
Montelban oder die Heimonskinder, Tübingen 1885 (Nr 174 der Litt. Verein in Stuttgart).
(4) La chevalerie Ogier de Danemarche par Raimbert de Paris, publ. par J. Barrois, Paris, 1842.
Eene uitvoerige omwerking van het eerste gedeelte van Raimbert's gedicht is zelfs in
Vlaanderen onder den titel: Les enfances Ogier, vervaardigd door Adenes li Rois, en wel op
last van Guy van Dampierre, uitg. door P. Paris, Paris, 1832, en later door A. Scheler,
Bruxelles, 1874. Van eenen Mnl., uit het Fransch vertaalden, Ogier bezitten wij slechts 187
verzen, 't laatst uitg. door Dr J.C. Matthes, Taal- en Letterbode VI (Haarlem, 1875) bl.
241-267.
(5) Van den uitvoerigen Franschen roman der Lorreinen bestaat in het origineel slechts de eerste
der drie partieën, waarvan nu nog slechts stukken zijn uitg. nam. door Paulin Paris, Li romans
de Garin le Loherain, Paris, 1833-35, en door Edélestand du Méril, La mort de Garin le
Loherain, Paris, 1846. Van eene Mnl. vertaling bezitten wij 15 fragmenten, die tot de drie
partieën behooren: A I-V, uitg. door Dr Jonckbloet, Roman van Karel den Grooten en zijne
XII pairs, Leiden, 1844; B I-III, uitg. door Dr J.C. Matthes, Gron., 1876; C I-IV, uitg. door
Dr M. de Vries, Tijdschrift voor Ned. Taal en Lett. III (1883) bl. 1-50; D, uitg. onder den
verkeerden naam Gaidoen door J.F. Willems, Belg. Museum VII (1843) bl. 441-450. Dat het
tot de Lorreinen behoort, wees ik aan Tijdschrift voor Ned. Taal en Lett. IV (1884) bl.
291-299. Over de Nederlanden als tooneel, waarop de Lorreinen spelen, zie men mijne
Geschied. der Ned. Letterkunde I, bl. 56 vlg.
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waaraan echt Belgische sagen ten grondslag liggen, schilderen ons een barbaarschen,
woesten tijd, eene eeuw van ruw geweld, waarin het recht van den sterkste heerscht,
lichamelijke kracht en persoonlijke moed het hoogst geacht worden. Zoo is Renout
van Montalbaen, de jongste van Haymyns vier zonen, hierom de lieveling van zijn'
vader, omdat hij zóó groot is, dat zijn vader op eene bank moet klimmen om hem
ridder te slaan, en omdat hij zóó sterk is, dat hij achtereenvolgens twee paarden met
een' vuistslag velt en een derde de lendenen stuk springt. Zijne worsteling met het
ontembare ros Beyaerd is de worsteling van twee monsters met elkaar. Dat Renout
drinken kan als tien ridders samen, wordt als verdienste gerekend, en dat hij een'
edelknaap, door hem eene hand af te houwen en een oog uit te steken, dwingt hem
te gehoorzamen, schijnt natuurlijk. Niet minder ruw en wreed zijn de helden in de
andere romans. Bègue (in den roman der Lorreinen) slaat zijn' vijand Isoré neer met
een braadspit, dat hij uit de keuken gehaald heeft en waaraan nog verscheiden vogels
zitten; later doodt hij hem in een tweegevecht, slaat hem het hoofd af, rukt hem het
hart uit de borst, smakt het voor Guillaume de Monclin neer en roept daarbij dezen
toe:
‘Tenez, vassal, le cuer vostre cuisin,
Or le povez et saller et rotir’(1).

Als Gilbert zijn' vijand, Guillaume de Blancefort, doodgeslagen heeft, houwt hij het
lijk in stukken, zoodat de ingewanden op den grond rollen(2).
Fromond zweert zich te zullen wreken op de Lorreinen en

(1) Li romans de Garin, II, p. 38.
(2) La mort de Garin, p. 112.
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Pepijn, door hen te dooden en de koningin Blanceflor aan zijne knechten prijs te
geven:
‘Si honira la franche empéreis;
As escuiers fera son cor gesir
Par ces fossés comme putain meautris;
Puis sera rois, si tenra le païs’(1).

De voorvaderen der edelen zijn dan ook geene mannen, op wie zij zich beroemen
kunnen om hunne edele afkomst te bewijzen. Zoo is b.v. de grootvader van Fromond,
Garlain, een man,
‘Qui son parrain murdrit en un mostier,
A son signor lige coupa le chief,
Et son cousin fit en un sac noier’(2).

Woestheid van zeden blijkt uit het geheele gedicht; alle helden zijn roofridders,
zooals Elegast, de balling, maar veel bloedgieriger; bloedveete wordt als de heiligste
zaak van vader op zoon overgebracht; van ridderlijkheid geen spoor; vlucht is nog
geene schande; misbruik van overmacht wordt niet onedelmoedig geacht: de
overwonnen vijanden worden mishandeld en hunne lijken strekken ter prooi aan
spotlust en ontembare wraakzucht. Mededoogen kennen de helden niet. Men denke
slechts aan Ogier van Ardennen, die met opgeheven zwaard gereed staat, den
ongelukkigen Charloot voor de oogen van zijn ouden, afgeleefden vader het hoofd
af te slaan, ten einde een jaren lang gekoesterden, steeds meer en meer geprikkelden
wrok te koelen. Men denke aan het Roelandslied(3), waarin alles forsch en

(1) F.J. Mone, Untersuchungen zur Geschichte der teutschen Heldensage, Quedlinburg und
Leipzig, 1836, p. 247.
(2) Li romans de Garin, I, p. 130.
(3) De oudste Fransche redactie is La chanson de Roland ‘la geste que Turoldos declinet,’ uitg.
door F. Michel, Paris, 1837, door F. Génin, Paris, 1850, door Th. Müller, Göttingen, 1851,
1878, door E. Boehmer, Paris, 1872, door Léon Gautier, Paris, 1872, door E. Stengel,
Heilbronn 1878 (dipl. afdruk van het Oxfordsche Hs), en door E. Kölbing, Heilbronn 1877
(dipl. afdruk van het Venetiaansche Hs). Van eene Mnl. vertaling eener jongere redactie
hebben wij slechts groote fragmenten, gezamenlijk uitg. door J.H. Bormans, La chanson de
Roncevaux, Bruxelles, 1864, en door Dr G. Kalff, Mnl. epische fragmenten, Gron., 1886, bl.
33-98.
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grootsch is. Wat daar door de helden verricht wordt, is even ruw als kolossaal, vooral
hetgeen Roeland zelf, het ideaal der oude ridderschap, de reus onder de helden,
uitvoert, die eerst bezwijkt als hij zich de slapen op zijnen jachthoorn te barsten
geblazen heeft. Zijn dood wordt met gruwelijke wreedheid op den verrader Ganelon
gewroken. Vier paarden scheuren hem in stukken, zooals ook eenmaal Brunehilde,
de monsterlijke koningin uit het Merowingische tijdvak, door een paard zoolang
gesleurd werd tot zij bezweek(1).
Tegen al de bloeddorstige handelingen der vazallen, tegen de heerschappij van
het onrecht weet de Frankische koning (Karel of een ander) niets te doen; hij is in
de meeste romans, zooals in den Willem van Oringen, een hulpeloos wezen, bij
niemand in aanzien en niemands vriend. De maatschappelijke toestand is een
toonbeeld van verwarring. Ieder, die macht heeft, doet wat hij verkiest, en de daden
der baronnen zijn des te ruwer, naarmate de vrouwelijke teederheid minder in staat
is de ruwe zeden te verzachten. De vrouw toch was niet in de gelegenheid eenigen
gunstigen invloed op den man uit te oefenen; zij werd veracht, geminacht en bijna
als eene slavin behandeld en mishandeld.
Eggheric slaat zijne vrouw
‘Vor nase ende mont,
Dat haer tbloet ter selver stont
Ter nasen enten monde uutbrac,’(2)

alleen omdat zij hem van een' aanslag op Karels leven wil afhouden. Na de Bataille
d'Aliscans grijpt Willem van Oringen de koningin bij de haren en sleurt haar onder
de grofste smaadredenen over den grond(3).
Pepijn handelt als Eggheric: in woede ontstoken, geeft hij zijne vrouw, Blanceflor,
een' vuistslag, dat haar het bloed uit den

(1) Zie o.a. Sp. hist. III7, 55 vs. 43 vlgg. Een zelfden toestand, als deze romans schilderen, vindt
men ook geschetst in het geschiedwerk van Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens,
1840 (in zijne OEuvres, Paris, 1867, tome VII, p. 289-404, en tome VIII).
(2) Karel ende Elegast (uitg. Dr. E.T. Kuiper, Amst. 1891) vs. 911-913.
(3) Dr. Jonckbloet, Guillaume d'Orange, le marquis au court nez, chanson de geste mise en
nouveau langage, Amst. 1867, p. 293.
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neus springt(1), en koning Otte volgt, om het huwelijk van Yoens dochter, Judith, met
Karels zoon, Lodewijk, tegen te gaan, den raad van Gelloen, om haar fraai te doen
uitdossen en in een bordeel te brengen. Is dit schelmstuk volbracht, dan doet hij door
de geheele stad uitroepen,
‘Dat Yoens dochter, die scone Judit,
Ware ten bordele gedaen,
Ende wie woude mochter gaen,
Ende doe sinen wille daer mede.’(2)

Mogen de maatschappelijke toestanden in de Frankische romans wat sterker gekleurd
zijn, dan zij in de werkelijkheid waren, over het algemeen wordt de waarheid der
romantische schilderingen bevestigd door hetgeen wij met geschiedkundige zekerheid
uit de 10de en 11de eeuw weten. Er heerschte in Vlaanderen eene grenzenlooze
verwarring, hoofdzakelijk veroorzaakt door de roof- en plundertochten der
Noormannen op het eind der 9de eeuw. Die herhaalde invallen hadden het bouwen
van een groot aantal burgen noodzakelijk gemaakt, vooral in de Noordelijke marken
van het Frankische rijk. De markgraven, sinds Boudewijn I, hadden er verscheidene
op verschillende punten van hun graafschap gesticht en het bestuur er over aan
kasteleins of burggraven toevertrouwd. Hun gezag breidde zich uit over eene groote
uitgestrektheid lands rondom hunne kasteelen. Als vertegenwoordigers van den graaf
oefenden zij in zijn' naam eene dubbele macht uit, eene militaire en eene rechterlijke.
Daar die macht langzamerhand meer en meer aangroeide, werden zij ten laatste
gevaarlijk. Zij deden wat zij verkozen, onttrokken zich aan het gezag van den graaf
en moesten door dezen dikwijls met de wapens in de hand tot onderwerping gebracht
worden(3). Vooral Boudewijn IV heeft ware veldtochten tegen hen moeten ondernemen,
om hunne tirannie te straffen.
Doch niet alleen die burggraven heerschten als geweldenaars,

(1) La mort de Garin, p. 103.
(2) Roman der Lorreinen, A.I. vs. 250-253.
(3) Le Glay, Histoire des comtes de Flandre. I. p. 136.
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ook de oude Keltische baronnen(1) en de dynasten, zooals de heeren van Boulogne,
van Guines, St. Pol, Hesdein, Béthune, Lens en Lillers en Ardres. Zoo wordt verhaald,
dat de Deen Siegfried, de eerste graaf van Guines, de dochter van Arnoud 1, Elstrude,
geroofd en onteerd en na de geboorte van een' zoon vermoord zou hebben(2). Hoe
machtiger de heeren waren, des te brutaler, des te ruwer daden bedreven zij.
Het verhaal van den graaf van Guines bewijst reeds, hoe weinig de vrouwen geacht
waren, en hoe deerlijk zij mishandeld werden. Kenmerkend daarvoor is ook de
handelwijze van Willem den Veroveraar ten opzichte van Mathilde, dochter van
Boudewijn V. Willem had haar ten huwelijk doen vragen, maar ofschoon haar vader
met dit huwelijksaanzoek wel was ingenomen, had hij den Normandiër wel op eene
beleefde manier moeten afschepen, daar Mathilde verklaard had, dat zij in geen geval
een' bastaard zou huwen. Dat kwam Willem ter oore, en met eenig gevolg begaf hij
zich nu naar Rijsel, waar hij, zoodra hij was aangekomen, van het paard steeg,
onverwijld het paleis binnentrad, en, zonder zich te laten aandienen, doordrong in
de kamer der gravin (Adèle). Hij vond er de jonge Mathilde en ontzag zich niet, haar
bij de lange vlechten van haar hoofdhaar te grijpen, door het vertrek te sleuren, op
den grond te werpen en met den voet te trappen. Na deze daad van ruw geweld steeg
hij weer te paard en reed regelrecht naar Normandije terug(3). De zoo mishandelde
Mathilde werd later, alsof er niets gebeurd was, Willems echtgenoote. Dit verhaal
toont, welk eene ruwheid van zeden er onder de aanzienlijksten heerschte, en welke
wilde hartstochten in dien tijd hunne daden bestuurden. Daarvan getuigt ook eene
gebeurtenis, die eene eeuw vroeger plaats had.

(1) Er waren vier van die bers of baronnen, namelijk die van Pamele, die van Eine (beide bij
Audenaarde), die van Boelare (bij Geeraardsbergen) en die van Cisoing (in Waalsch
Vlaanderen). Zie Warnkönig. t.a. pl. I. p. 264.
(2) Meyerus, Annales sive historiae rerum belgicarum, Francfort 1580. II deelen, anno 928;
vroeger uitgegeven als Compendium Chronicorum Flandriae 1538. Norimbergiae apud Jo.
Petrium. Daarentegen wordt dit verhaal voor eene sage gehouden door André Duchesne,
Histoire généalogique de la maison de Guines, etc. 1631. p. 28.
(3) Le Glay, t.a.p. I p. 156.
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Graaf Arnoud I had zich op bedrieglijke wijze meester gemaakt van het kasteel van
Montreuil, waaruit hij den rechtmatigen eigenaar, Erluinus, had verdreven. Deze
echter had met behulp van Willem van Normandije zijn kasteel terug gewonnen(1).
Vandaar een wrok van Arnoud tegen Willem, waardoor hij werd gedreven zich aan
te sluiten bij hen, die Willem door sluipmoord van het leven beroofden(2). De graaf
van Vermandois nu, een vriend van Willem van Normandije, geraakte over dien
sluipmoord in vreeselijke woede. Toen, in zijn bijzijn, over dien moord werd
gesproken en over de maatregelen, die men nemen moest om de moordenaars te
straffen, wond hij zich zoozeer op, dat hij zich niet langer meester bleef, en, heftig
gesticuleerende, zijne woede lucht gaf. Op eens stijgt het bloed hem naar 't hoofd,
zijne vingers trekken zich krampachtig samen, de mond trekt hem scheef naar het
oor, en hij valt dood te midden zijner ontstelde vrienden zonder een laatste woord te
kunnen uitstamelen(3). Dit verhaal toont aan, aan welke heftige gemoedsbewegingen
en hartstochten de menschen in dien somberen tijd ter prooi waren, en hoeveel er
nog gedaan moest worden om de zeden te verzachten en het verstand heerschappij
te doen krijgen over den hartstocht.
Dat de invloed der kerk in zulk een' tijd zeer gering moest wezen, spreekt van zelf.
Gervasius (Barbet de la Roche Guyon), aartsbisschop van Rheims († 4 April 1067),
noemt in een' brief aan Boudewijn V, dezen onder alle vorsten van het Westen bijna
den eenigen, die kerk en eeredienst in eere houdt, en het herstellen en stichten van
bedehuizen met vromen ijver ter harte neemt(4). Toch was het in dien tijd al veel beter
dan

(1)
(2)
(3)
(4)

Le Glay, t.a.p. I p. 72-75.
Le Glay, t.a.p. I p. 75-79, 83.
Le Glay, t.a.p. I p. 83-84.
‘Quippe cum inter occidentales principes pene solus inveniaris, qui sanctorum reverentiam
vel celebrationem animo teneas et ad ecclesiarum restaurationem edificationemque probitatis
studio curam intendas.’ Deze merkwaardige brief berust in handschrift op de Bourgondische
bibliotheek en is door Willems uitgegeven in het Belgisch Museum IV. 1840 p. 172-176,
met eene inleiding, p. 170-172 en eene Nederl. vertaling van Van Duyse, p. 176-180. Uit
dien brief blijkt o.a. dat Boudewijn V den wijnbouw in Vlaanderen heeft trachten in te voeren,
en dat de aartsbisschop dit iets grootsch acht, zeker, als de Grieksche en Romeinsche dichters,
den beschavenden invloed van den wijn waardeerende. Hij zegt: ‘quid, quod populis bacheia
dona ignorantibus per te Liberi illuxit noticia! Nunc nichil in regione tua usibus hominum
deesse volens, ruricolas ad producenda vineta excoluisti, ut inter eos interdum spumet
vindemia, inter quos vini mentio nulla fuit.’
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eene eeuw vroeger, waarin kerkelijk goed eenvoudig als erfgoed werd beschouwd.
Immers toen in 933 Adalolphus, graaf van Boulogne en abt van St. Bertin, gestorven
was, maakte zijn broeder, Arnoud I van Vlaanderen, zich van de abdij van St. Bertin
meester alsof dit een erfgoed ware, dat hem rechtens toekwam, ten gevolge waarvan
de monniken klaagden: ‘Ita Ecclesia ista pastore religioso viduata a laïcis maritatis
per modum haereditatis est possessa’(1). Geen wonder, dat, waar de vorsten zelve zoo
schandelijk roofden en plunderden, de groote heeren niet ingetogen leefden! In de
jaren, voorafgaande aan de regeering van Boudewijn VI, die van 1067 tot 1070 graaf
van Vlaanderen was, waren roof en diefstal zóó gewoon, dat men zich niet licht aan
de gevaren van eene reis durfde blootstellen, ja nauwelijks zijne woning durfde
verlaten. Talrijke voorzorgsmaatregelen moest men nemen om zijne bezittingen en
zelfs zijne woning tegen de roovers te beveiligen; maar Boudewijn VI wist zoo goed
de orde te herstellen, dat men zijne woning niet meer behoefde te sluiten uit vrees
voor roovers, noch wapens behoefde te dragen, noch overal wachtposten uit te zetten(2).
Was de orde in Vlaanderen hersteld door de krachtige maatregelen van Boudewijn
VI, de geest was nog weinig beter geworden, en na zijn' dood maakten roovers en
bandieten weer het geheele land onveilig. Toen Boudewijn VII in 1111 aan de
regeering kwam, verkeerde Vlaanderen in een jammerlijken toestand. De bewoners
waren steeds op voet van oorlog met elkaar; zij kenden geene andere wet dan die
van den sterkste; ongestraft werden de bezittingen van anderen vernield. De heeren,
verschanst in hunne kasteelen, kwamen als roovers uit hunne schuilhoeken te
voorschijn, om de voorbijgangers te overvallen en te plunderen. Vlaanderen

(1) Le Glay, t.a. p. I p. 70-71.
(2) Dewez, Histoire particulière des prov. Belgiques I p. 255-256.
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was, in één woord, het tooneel van roof en plundering(1). Om aan dien toestand een
einde te maken schreef Boudewijn VII terstond een gestrengen vrede uit, die reeds
door zijn' vader, Robert II, was opgesteld. Als een onvermoeid en gestreng rechter
trok Boudewijn met de bijl (Hapkijn, het bijltje) steden en dorpen door, ieders klachten
aanhoorend en de schuldigen straffend met eene gestrengheid en eene energie, die
de orde in den staat herstelden. Hebzuchtige overheidspersonen, vooral wreede en
onbeschaamde baronnen, vonden bij hem geene genade. Hij liet vele kasteelen en
sterkten slechten, die tot roofnesten voor deze baronnen gediend hadden, en trachtte
overal recht op geweld te doen zegevieren(2). Als staaltjes van gestrengheid wordt
van hem verhaald, dat hij in Brugge een geharnasten ridder, die eene arme vrouw
beroofd had, in een' ketel met kokend water liet werpen, en in zijn slot te Winendale
een aantal edellieden, die kooplieden geplunderd hadden, liet opknoopen(3).
Deze forsche maatregelen misten hun doel niet; langzamerhand valt er inderdaad
meer zachtheid van zeden, meer ordelijkheid te bespeuren. Gedurende de regeering
van Diederik en Philips van den Elzas (1128-1191) heerschten in Vlaanderen orde
en rust en nam de welvaart in hooge mate toe, tegelijk met geestbeschaving en
zedenverbetering. In de twaalfde eeuw hield Vlaanderen op een groot roofnest te
zijn en ontwikkelde het zich meer en meer tot een' handelsstaat.
De hoofdoorzaak dezer verbetering is zeer zeker in de kruistochten te zoeken, die
ook overal elders in Europa den meest beschavenden invloed hebben geoefend. De
zelfgenoegzame edelen, hun tijdverdrijf vindend in onderlinge twisten, die alleen
strekten om het eigenbelang te verstalen, kregen nu eensklaps een ruimeren werkkring,
waarin zij hunne kleingeestige veeten vergaten, een verhevener doel, waaraan zij de
eischen van het eigenbelang leerden opofferen. Bovendien werd hun gezichtskring

(1) Dewez, t.a.p. I p. 282.
(2) Le Glay, t.a.p. I p. 254.
(3) Warnkönig, t.a.p. I p. 129, Dewez, t.a.p. I p. 285-286, Le Glay, t.a.p. I. p. 253-254.
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verruimd in eene mate, waarvan wij de wedergade nauwelijks in een anderen tijd
kunnen aanwijzen; hunne menschenkennis werd vermeerderd en hunne beschouwing,
ook der dingen van het daaglijksch leven, veredeld en verfijnd, daar zij in aanraking
kwamen met de hoogst ontwikkelde geesten onder hunne medestrijders en de fijnere
beschaving van het Oosten. Zelfs van hunne doodvijanden, de Arabieren, leerden zij
beter te leven, en de invloed van Byzantijnsche kunst en wetenschap op het Westen
in dien tijd kan niet te hoog worden aangeslagen. Daar juist de Vlaamsche graven
ijverige kruisvaarders waren, deed zich die invloed ook wel vooral in Vlaanderen
gevoelen.
Het ridderwezen met zijne onkreukbare trouw, zijn fijn gevoel van eer, zijn
mededoogen met het zwakke en hulpelooze, zijn bewustzijn van recht en billijkheid,
zijne hoffelijke vereering der vrouw ontstond in dezen tijd. De Britsche romans,
waarin de oude Britsche sagen werden verwerkt onder den invloed der Oostersche
beschaving en waarin de ridderlijke gezellen van koning Artur, met hun eenigszins
mystiek levensdoel, het zoeken van het heilige graal, eene hoofdrol spelen, zijn de
spiegel van den ridderlijken geest dier dagen. Om in te zien, welk onderscheid er
bestaat tusschen de helden der Frankische en die der Britsche romans, voor welke
de geestige en keurige Chrestien de Troyes het voorbeeld gaf, behoeven wij slechts
helden als Renout van Montalbaen te vergelijken met den ‘hovescen’ Walewein, het
type van ridderlijkheid, het ideaal van den ridder der twaalfde en vooral der dertiende
eeuw, zooals wij hem o.a. meesterlijk geteekend vinden in den Roman van Moriaen(1).
Of willen wij zulk eenen ridder stap voor stap in zijne ontwikkeling volgen om hem
ten laatste het toppunt der ridderlijke volkomenheid te zien bereiken, dan behoeven
wij slechts den boerenzoon Ferguut, zooals Guillaume le Clerc ons hem schetste(2),

(1) De Roman van Moriaen werd door mij uitg. te Gron. 1879.
(2) Le roman des aventures de Frégus par Guillaume le Clerc, publ. par Fr. Michel, Edimbourg
1841, en Fergus, Roman von Guillaume le Clerc, herausgeg. von E. Martin, Halle 1872. De
laatste uitg. der Mnl. vertaling van den Ferguut danken wij aan Dr E. Verwijs, Gron. 1882.
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tot ideaalridder te zien opwassen, of Perchevael in Li contes del Gral van Chrestien
de Troyes(1) zich te zien ontwikkelen tot het toonbeeld van een geestelijk ridder
tegenover Walewein, het ideaal der wereldsche ridderschap. 't Is waar, in werkelijkheid
is nog niet ieder ridder van dien tijd een Walewein; zelfs is het, aan oudere tijden
herinnerend, geslacht der roofridders nog niet uitgestorven, getuige de veldtocht,
dien Jan I van Brabant nog tegen hen moest ondernemen(2), getuigen verder de
bouwvallen van menigen schilderachtigen burg langs den Rijn, waaruit op het eind
der dertiende eeuw Rudolf van Habsburg de Duitsche roofridders heeft moeten
verdrijven; menigeen koestert nog wel in 't geheim grootere sympathie voor Roeland
of Renout of Ogier; maar ongetwijfeld heeft er toch een geheele omkeer ten goede
plaats gegrepen in het karakter der edelen, en heeft de geestdrift, waarmee men
trachtte het vaderland van den Christus te veroveren, onwillekeurig ook aan de
beginselen van dien Christus eene belangrijke zegepraal bereid. Groote vooruitgang
was het reeds, dat het recht van den sterkste, hetwelk zoo lang had geheerscht,
langzamerhand vervangen werd door een recht, dat op een gerechtelijk onderzoek
steunde en volgens een geschreven wetboek werd uitgesproken. Wel zegt Guizot
naar waarheid: ‘La force, telle était sous le régime féodal la garantie véritable et
habituelle du droit, si l'on peut appeler la force une garantie; tous les droits recouraient
sans cesse à la force pour se faire reconnaître ou respecter’(3); maar, gold deze uitspraak
met volle kracht van de vroegere eeuwen, in de twaalfde eeuw werd het beter. Voor
het kamprecht (het tweegevecht als godsoordeel) trad meer en meer het gerechtelijk
onderzoek in de plaats, ondanks de klachten der groote heeren, die o.a. eene
uitdrukking vonden in de volgende versregels:

(1) Perceval le Gallois, le poème de Chrestien de Troyes, publ. par Ch. Potvin, Mons 1866-71.
Groote fragmenten eener zeer verminkte Mnl. vertaling zijn opgenomen in den Roman van
Lancelot (uitg. van Dr Jonckbloet, 's-Grav. 1846-49), II. vs. 36948-42546.
(2) Zie K.F. Stallaert, Geschiedenis van Hertog Jan den Eersten van Brabant I (1861) bl. 82-88.
(3) Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, 8e éd. 1866. p. 116.
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‘Gent de France, mult estes ébahie!
Je di à touz ceus, qui sont nez des fiez:
Si m'aït Dex, franc n'estes vos mès mie,
Mult vous a l'en de franchise esloigniez,
Car vous estes par enqueste jugiez’(1).

In de steden ten minste werd het tweegevecht bijna geheel afgeschaft. Werd in de
twaalfde eeuw nog maar alleen voor verschillende steden bepaald, dat niemand tot
een tweegevecht mocht worden gedwongen(2), in de dertiende eeuw werd het in de
meeste steden zelfs verboden(3). Dat het kamprecht door een beter recht werd
vervangen, had men voornamelijk aan de bemoeiing der geestelijkheid te danken.
Paus Celestinus III vaardigde er in 1195 eene breve tegen uit, Innocentius III in 1206,
en Honorius III in 1222, ten spijt van den hoogen adel, die het kamprecht maar hoogst
ongaarne prijs gaf, doch gedwongen was voor de zedelijke machten in de maatschappij
te bukken. De invloed van den adel op de rechtspraak werd jaar op jaar minder, en
hoezeer dit den grooten heeren verdroot

(1) Leroux de Lincy, Recueil des chants hist. franç. 1ère série 1841, p. 218.
(2) Reeds in 1116 hief Boudewijn VII te Yperen het duel en de vuur- of waterproef - duellum
et judicium igniti ferri aut aquae - op (Warnkönig, t.a p. II[...] bijl. LXXV); in de keur, in
1127 door Willem van Normandije aan St. Omaars gegeven, leest men in § 8: ‘in omni
mercato Flandriae si quis clamorem adversus eos suscitaverit, judicium scabinorum de omni
clamore sine duello subeant; ab duello vero ulterius liberi sint’ (Warnkönig, t.a.p. I bijl. IX);
en art. III van de keur van Geeraardsbergen, die in 1200 vernieuwd, maar reeds veel vroeger
gegeven is, luidt: ‘nemo cogatur inire duellum nisi spontaneus, vel subire judicium ignis et
aquae.’ (Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCXIIIb).
(3) In eene keur, in 1241 door gravin Johanna aan 't Land van Waas gegeven, luidt § 29: ‘nemini
liceat in quocumque scabinatu Wasiae aliquem inclamare ad duellum; si quis autem quemquam
inclamaverit ad duellum dabit comiti quadraginta solidos, inclamato viginti solidos’
(Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCXX), en de derde keur van Brugge, die in Nov. 1304 door
Philips van Tiedi en Lauretto gegeven werd, bevat als § 33 de volgende bepaling: ‘Voort dat
niemen poortre beroepen mach te campe ende so wat portre die andre beriepe te campe, jof
sijn wedde bode, jof ontfinghe, ende daerof verwonnen worde bi scepenen, sal verbueren
sestich lib. dene helt den here, ende dandre helt der stede. Ende so wat poortre die beroepen
worde, die hem te wedde bode, diene beriepe soude verbueren sestich lib. dene helt den here,
tvierendeel der stede, ende tander vierendeel den ghoenen, diere beroepen worde; ende hierbi
es elc poortre los ende ledich van campe.’ (Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LXV). Zie hierover
Warnkönig, t.a.p. III1 p. 297-303.
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blijkt uit de volgende acte, in 1247 door den hoogen adel in Frankrijk uitgevaardigd
en bekrachtigd met de zegels van den hertog van Bourgondië en van de graven van
Bretagne, van Angoulême en van St-Pol(1): ‘Daar de dweperij der geestelijken, die
er geen acht op slaan, dat, ten koste van veel strijd en bloed, onder Karel den Grooten
en anderen, het Frankische rijk van de heidensche dwalingen tot de Christelijke kerk
is bekeerd, ons eerst door zekere nederigheid heeft bedrogen, terwijl zij nu als vossen
ons bestoken uit de resten van diezelfde kasteelen, waarvan wij de grondslagen
hebben gelegd, maken zij zich geheel van de wereldlijke rechtspraak meester, zoodat
de zoons van slaven volgens hunne wetten vrijen en zoons van vrijen oordeelen,
ofschoon volgens de wetten der voorouders en die der overwinnaars deze veeleer
door ons moesten geoordeeld worden. Wij allen nu, de eersten van het rijk,
nauwkeurig overwogen hebbend, dat het rijk niet door het geschreven recht, noch
door de aanmatiging der geestelijken, maar door den krijg is veroverd, bepalen en
besluiten in dit, door ons allen bezworen, decreet(2), dat in 't vervolg geen geestelijke
of leek zich - in welke zaak ook - beroepe op eene gewone of buitengewone geestelijke
rechtbank, behalve in zake van ketterij, huwelijk of woeker, op straffe van
verbeurdverklaring zijner goederen en verminking van een zijner ledematen.
Bovendien belasten wij sommige personen met de uitvoering van dit besluit, opdat
daardoor onze, bijna ingedommelde, rechtspraak herleve, en zij, die

(1) Te vinden bij Mattheus Westmonasteriensis, Flores historiarum, ed. 1570, lib. II p. 217, en
in eene andere lezing bij Mattheus Parisiensis, Historia Angliae major ed. London 1648, II
p. 720; maar door mij aangehaald uit Aug. Thierry, Considérations sur l'histoire de France,
1840, OEuvres (Paris 1867), VII, p. 19-21.
(2) ‘Quia clericorum superstitio, non attendens quod bellicis et quorundam sanguine sub Carolo
Magno et aliis regnum Franciae de errore gentilium ad fidem catholicam sit conversum,
primo quadam humilitate nos seduxit, quasi vulpes se nobis opponentes, ex ipsorum castrorum
reliquiis, quae a nobis habuerant fundamentum, jurisdictionem secularium sic absorbent, ut
filii servorum secundum leges suas judicent liberos et filios liberorum; quamvis secundum
leges priorum et leges triumphatorum deberent a nobis potius judicari. Nos omnes regni
majores, attento animo percipientes quod regnum non per jus scriptum nec per clericorum
arrogantiam, sed per sudores bellicos fuerit adquisitum, presenti decreto omnium juramento
statuimus et sancimus’ etc.
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tot heden door onze verarming rijk zijn geworden, terug worden gebracht tot den
toestand der oorspronkelijke kerk, en in bespiegeling levend, aan ons, die een
werkzaam leven leiden, zooals het behoort, de wonderteekenen toonen, die sinds
lang uit de wereld zijn gegaan’(1).
Dit besluit geeft ten duidelijkste de verhouding van adel en geestelijkheid tot de
rechtspraak weer. De adel dringt aan op 't behoud van zijne rechtspraak (waarbij het
recht van den sterkste gold) en de geestelijkheid maakt zich meester van die
rechtspraak, ten deele om daardoor den minderen man en zelfs de lijfeigenen tegen
de willekeur der groote heeren in bescherming te nemen, ten deele om ook haar eigen
gezag uit te breiden. In de twaalfde en dertiende eeuw neemt dan ook de macht der
kerk toe, terwijl die van den adel afneemt. Dit was zeer zeker vooruitgang, al was
het zedelijk karakter der geestelijkheid, vooral der hooge geestelijkheid, niet altijd
zooveel beter dan dat van den adel. Tegen de misbruiken in de kerk en tegen het
liederlijke leven van vele hooge geestelijken begon zich echter langzamerhand meer
en meer de stem der openbare meening te verheffen; en van de lagere standen ging
eene nieuwe en krachtige beweging op godsdienstig en zedelijk gebied uit. De
vroomheid der mystiek openbaarde zich in de maatschappij door krachtige
boetprediking en een gestreng ascetisch leven. Mannen als de H. Dominicus en de
H. Franciscus van Assisi stonden op - tredende in de voetstappen van Bernard van
Clairvaux - en trachtten overal de denkbeelden der Christelijke liefde door opwekking
en voorbeeld ingang te doen vinden. Zij predikten zelfbeheersching en zelfkastijding
en toonden de nietigheid van al het aardsche aan. Als Christus zelf sloten zij zich
liefst aan bij armen en zwakken, en schonken daardoor aan armoede en zwakheid
eene tot nog toe ongekende zedelijke kracht. Terwijl de trotsche zelfgenoegzaamheid
der edelen gefnuikt werd, werden de eenmaal

(1) ‘Ut sic jurisdictio nostra ressuscitata respiret, et ipsi hactenus ex nostra depauperatione
ditati....reducantur ad statum Ecclesiae primitivae, et in contemplatione viventes, nobis sicut
decet, activam vitam ducentibus, ostendant miracula, quae dudum a saeculo recesserunt.’
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verdrukte handelaars en ambachtslieden zich bewust van hunne macht; zelfs de
lijfeigenen begonnen de vruchten van dien ommekeer te plukken, en de moed, dien
zij toonden, terwijl zij streden onder de kruisbanier, deed velen der vrijheid waardig
gekeurd worden. Het toenemen van het getal onedele vrijen kwam den steden ten
goede, en deze breidden zich dan ook in de twaalfde eeuw ontzettend uit(1). Hierover
een enkel woord.
In de tiende eeuw vond men in Vlaanderen nog weinig of geene eigenlijke steden;
wel nam langzamerhand het aantal dorpen (villae) toe, vooral tijdens de plundertochten
der Noormannen in de negende en tiende eeuw, waardoor de plattelandbewoners
genoodzaakt werden zich in de buurt van de, tegen de Noormannen opgerichte,
burgen neer te zetten. Deze villae nu (oppida genoemd, wanneer zij ook zelf van
muren omgeven waren), breidden zich allengs uit, en wel die villae het meest, die
in de nabijheid van eene abdij of een graaflijken burg lagen, grootere veiligheid
waarborgden of meer kans op welvaart opleverden door gunstige ligging voor het
handelsverkeer(2). Daar de handel eer te land dan te water gedreven werd, kwamen
de landsteden op vóór de zeesteden, maar toen in de 12de en 13de eeuw verscheidene
kanalen in Vlaanderen werden aangelegd om het handelsverkeer te vergemakkelijken,
werden het de groote havensteden, die snel toenamen(3). 't Waren graaflijke keuren,
die de villae tot villae francae of gemeenten verhieven, en als voornaamste privilegie,
door de graven aan de steden geschonken, waardoor deze in werkelijkheid dien naam
waardig werden, mag men het bezit van eene eigene rechtspraak door middel van
de schepenbank beschouwen(4). Dit bezit werd in de Vlaamsche steden niet door een
zoogenaamd eedgenootschap der burgers op eenmaal aan den vorst, half met

(1) K.D. Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, I, 1826 p. 208-216; J.J. van Hees van den
Tempel, Over het stelsel der gemeenten in Vlaanderen, Brussel, 1835, bl. 32-38.
(2) Warnkönig, t.a. p. I p. 314-317. Over den belangrijken invloed, dien de nabijheid eener abdij
of kathedraalkerk op de ontwikkeling van den handel oefende, zie men Hüllmann, t.a. p. I
p. 284-293.
(3) Warnkönig, t.a. p. I p. 315, 322.
(4) Warnkönig, t.a.p. I p. 332-340.
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geweld, half door geld en goede woorden afgedwongen, zooals in Frankrijk(1); maar
geleidelijk en op eene, voor ons bijna onnaspeurlijke, wijze werden de Vlaamsche
villae in gemeenten veranderd door de uitbreiding van de zelfstandigheid der
schepenbanken(2). Moeilijk is het na te gaan, wanneer de eerste schepenen in de oudste
steden zijn aangesteld, daar het schependom (scabinatus) zelfs bij de Franken tot de
alleroudste tijden opklimt, en vrije Franken steeds door schepenen geoordeeld zijn(3);
denkelijk dagteekenen de schepenen in de steden van dien tijd, waarin onder de
poorters zich een genoegzaam aantal vrije, ervachtige, mannen had gevestigd(4). In
de geschiedenis van

(1) Van Hees van den Tempel, t.a.p. bl. 8-9, past te onrechte op geheel Vlaanderen toe, wat
alleen voor St. Omaars geldt, en wat volkomen waar is voor de Fransche steden, de verheffing
der villae tot villae francae of communiae door de conjuratio - bezworen vereeniging,
waarover men zie Aug. Thierry, Lettres sur l'histoire de France, Paris 1827. Lettre XIII-XXIV;
ook te vinden in zijne OEuvres, Bruxelles 1839, p. 474-533, en Aug. Thierry, Dix ans d'études
historiques, XIV, sur l'affranchissement des communes, in de OEuvres p. 645-647. Die
communes jurées ontstonden in Frankrijk weder meestal uit de gilden, en die gilden waren
hier en daar niet zoozeer verbonden van onderlinge bescherming, als wel alleen vereenigingen
tot handhaving der veiligheid, en hoe, in Frankrijk, uit die gilden de communes ontstonden,
vindt men aangetoond bij Tailliar, Mémoire sur l'affranchissement des communes dans le
nord de la France, 1837.
(2) Terecht zegt Aug. Thierry in zijne Considérations sur l'histoire de France, 1840 (in de
OEuvres, Paris 1867, Tome VII p. 272) van het ontstaan der Nederlandsche gemeenten:
‘Dans les Pays-Bas plusieurs chefs-lieux de justice cantonale, appartenant aux circonscriptions
carolingiennes, étaient devenus bourgs ou cités par la seule vertu d'une enceinte de murailles,
et avaient vu le collège des scabins du comte ou du vicomte se transformer, dans leur sein,
en conseil municipal. L'imitation de quelques rares municipes et les nécessités de la vie
urbaine suggérèrent aux nouveaux bourgeois les premières notions administratives, et la
politique des comtes de Flandre fut favorable à ce progrès.’
(3) Over den tijd, waarin de oudste schepenen in Italiaansche en Fransche steden voorkomen,
handelt Hüllmann t.a. p. II p. 301-309, en Aug. Thierry, Considérations (OEuvres, Paris,
1867 VII) p. 245-247, 263-266.
(4) Hüllmann, t.a. p. II p. 292. De oudste steden zooals Gent, Brugge, Yperen, enz. hadden
oorspronkelijk eene dubbele gemeente in hare muren, die der vrije, ervachtige mannen - viri
hereditati - en die der onvrijen of hoorigen (Warnkönig, t.a. p. I p. 366), welke niet onder
de jurisdictie van eene schepenbank stonden, maar onder die van hun' heer, den bezitter van
de villa (villicus) of het ambacht (officium), waartoe de villa behoorde (ambachtsheer, amman,
officialis), of van zijn' plaatsvervanger, den schout (scultetus, van schuld en heeten = bevelen,
en niet, zooals Warnkönig, t.a. p. I p. 303 in navolging van Vredius, Flandria Ethnica, p.
540, zegt, van schuld en eischen).
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Vlaanderen treden de gemeenten - als zoodanig - voor het eerst in het jaar 1127 op
bij gelegenheid van den moord van Karel den Goeden en de verkiezing van zijn'
opvolger. Hare schepenen doen zich, zooals in Brugge, bij die gelegenheid voor, als
de magistraat van ontwikkelde gemeenten en nemen, naast den adel, aan de openbare
aangelegenheden een werkzaam aandeel. In denzelfden tijd ontvangen eenige dezer
steden van den graaf belangrijke privilegiën, zooals Brugge, Aardenburg (oudtijds
Rodenburg)(1) en in 't bijzonder St. Omaars, waaraan in 1127 een beroemd charter
werd geschonken. Van Diederik van den Elzas af tot op den dood van Guy van
Dampierre stijgt nu de macht der steden en hare politieke beteekenis dermate, dat
zij als het middelpunt en de ziel van het geheele land kunnen worden beschouwd en
als zoodanig niet alleen door den graaf, maar ook door buitenlandsche mogendheden,
als Frankrijk en Engeland, behandeld worden(2). De groote macht, die de steden in
de twaalfde en dertiende eeuw erlangden, hadden zij te danken aan haren rijkdom,
en dien rijkdom weder aan handel en nijverheid. Nergens waren grooter
lakenweverijen dan in Vlaanderen, en de groote wolmarkt van het Westen bevond
zich te Brugge(3). Nog belangrijker dan de Vlaamsche nijverheid was de Vlaamsche
handel, zóó belangrijk, dat men niet overdrijft, wanneer men zegt, dat daarin de
geheele Europeesche handel zich concentreerde. Lang vóór de Duitsche Hansa
bloeide, was de Vlaamsche of Londensche Hansa, tot welk tolverbond de meeste
groote Vlaamsche steden behoorden, reeds in vollen bloei. Aan het hoofd van die
Hansa stonden Brugge, dat den hansegraaf (comes hansae) en Yperen, dat den
schildrake (écuyer) koos(4).

(1) Zie een opstel over Aardenburg van J. ab Utrecht Dresselhuis in de N.W. der M. der Ned.
Lett. VI (1844), bl. 35-102 en 223-287.
(2) Warnkönig, t.a. p. I p. 312-313.
(3) Van Hees van den Tempel, t.a.p. bl. 59-60. Hüllmann, t.a. p. I p. 226-230. Ook waren de
Vlamingen groote bier- en medebrouwers. Hüllmann, t.a. p. I p. 271-277.
(4) Zie over deze Hansa Warnkönig, t.a. p. I p. 328-332, en over Vlaanderens handel met
Duitschland o.a. Hüllmann, t.a. p. I p. 388-391.
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Als toonbeeld van de snelheid, waarmede de steden tot eene hooge mate van welvaart
kwamen, kan de stad Damme dienen(1), die nog niet bestond, toen Brugge reeds eene
eerste handelsstad was. Vóór het jaar 1180 strekte het Zwin zich, vooral bij hoogen
waterstand, tot in de onmiddellijke nabijheid van Brugge uit, totdat eindelijk die stad
gevaar liep overstroomd te worden, en het noodig werd den ouden Scheldedijk, Vetus
Hevina of Yevendijc, te versterken, waartoe Floris III van Holland meer dan duizend
dijkwerkers zond(2). Bij dezen dijk of dam, die van de Westzijde van het Zwin naar
de latere stad Damme, Oostelijk over Biervliet langs de Schelde naar Saaftingen in
Rijksvlaanderen liep(3), begon nu in 't vervolg, eene mijl van Brugge af, de haven
dier stad. Hoe bekend en beroemd, zelfs in verre streken, die dijk was, blijkt hieruit,
dat Dante een geweldigen dijk in zijne Hel er bij vergelijkt en zegt, dat hij zóó is:
‘Quale i Fiamminghi tra Gazzante e Bruggia
Temendo 'l fiotto, che inver lor s'avventa,
Fanno lo schermo, perchè 'l mar si fuggia’(4).

Dáár nu, waar deze dijk aan de oude haven van Brugge stiet, zetten de Hollandsche
en Zeeuwsche dijkwerkers zich neder. Ongemerkt wies het aantal van de bewoners
dier plaats aan; vele legden zich op den groothandel toe en binnen drie jaar was er
aan den Dam reeds eene bloeiende handelsstad verrezen. Philips van den Elzas schonk
haar stadskeuren (eene schepenbank) en stelde haar vrij van lasten en tollen. Schier
van dag tot dag nam de stad in omvang en welvaart toe, en weldra was er reeds eene
groote kerk verrezen, die aan Maria gewijd werd(5); genoeg: welk eene stad Damme
reeds in 1213 was,
(1) Zie de geschiedenis dier stad bij Warnkönig, t.a. p. II2 p. 1-24, en zie vooral L. Macquet,
Histoire de la ville de Damme, Bruges, 1856.
(2) ‘Amplius quam mille aggeratores de Hollandia et Zeelandia (Dijckers),’ zoo als men leest
in eene groote Latijnsche kroniek van Vlaanderen, waarvan een deel is afgedrukt bij
Warnkönig, II2, bijl. CIII.
(3) Warnkönig, t.a. p. I p. 236; Macquet, t.a.p. p. 22.
(4) Dante, Inferno, Canto XV vs. 4-6.
(5) In de reeds aangehaalde kroniek leest men: ‘praedicti operarii Hollandiae et Zeelandiae
ibidem mansiones et aedificia eis facientes ac commorantes, ut paulatim tota terra submersa
(d.i. het Brugsche vrije) posset recuperari.... Successive homines in Hondsdam (zooals de
kroniek de stad noemt) moram facientes et notabilia aedificia construentes, mercantias ibidem
facientes, idcirco mercatores ibidem confluebant. Infra triennium opidum satis notabile
fecerunt et quod ibidem portus maris posset esse, adoptaverunt et statuerunt. Philippus vero
comes Flandriae hoc percipiens voluit, quod oppidum et villa vocaretur, ordinans ibidem
vierscariam ac ponens duos legales burgimagistros et scabinos - ordinans, quod ibidem
volentes stare pro perpetuo burgenses et Dammenses cives vocarentur, et quod per totam
Flandriam de passagiis, vectigalibus, theloniis liberi essent. Haec peracta sunt anno domini
MCLXXX. Dammenses tandem prosperantes de die in diem, ecclesiam notabilem
construxerunt, quam in honorem beatae Mariae, Dei genetricis, consecrari fecerunt; insuper
Slusas et Speyas fecerunt, ne mare eis vel Brugensibus de facili noceret.’ De oorkonde,
waarbij Philips in 't jaar 1180 den inwoners van Damme vrijdom van tollen en lasten geeft,
bestaat nog (afgedrukt bij Warnkönig t.a.p. II2 bijl. CIV). Hij bepaalt daarin ‘ut, quocumque
in Flandria se diverterint, ab omni theloneo et transverso liberi sint in perpetuum;’ en gaat
dan aldus voort: ‘Praecipio itaque: ne quis per totam Flandriam potestatem super eos habere
vel onerosa exactione de cetero eos vexare praesumat. Voluntas etiam mea est, ut consuetudini,
quam negotiatores mei hansam vocant, nusquam subjaceant, unde et omnibus mercatoribus
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blijkt uit de verzen van den Franschen dichter Guilielmus Brito of Armoricus, waarin
hij de haven van Damme aldus dichterlijk beschrijft:
‘Hic Savaricus opes cunctis e partibus orbis
Navigio advectas supra spem repperit omnem,
Infecti argenti massas, rubeique metalli,
Stamina Phoenicum, Serum, Cicladumque labores,
Et quas huc mittit varias Hungaria pelles,
Granaque vera, quibus gaudet squarlata rubere,
Cum ratibus vino plenis, Vasconia quale
Vel Rupella parit, cum ferro cumque metallis,
Cum pannis rebusque aliis, quas Anglia vel quas
Flandria contulerat illuc, mittantur ut inde
In varias partes mundi, dominisque reportent
Lucra suis, quibus est spes semper mixta timori
Sorte comes dubia, subitique angustia casûs’(1).

et burgensibus terrae nostrae arctius inhibeo, ne quis eorum burgensibus meis de Dam,
ubicunque terrarum eos invenerit, hansam exigat.’
(1) Deze versregels zijn vs. 380-392 van het IXde boek van Brito's Philippidos libri XII (recens.
Caspar Barthius, Cygneae 1657, p. 288). De Philippis wordt ook gevonden bij Duchesne,
Historiae Francorum Scriptores (Parijs 1649) t.V. en bij Dom Brial, Recueil des Hist. de
France XVII (Parijs 1818). Dit heldendicht bezingt en beschrijft de twee veldtochten, die
Philips August van Frankrijk, van 1211 tot 1214, in Vlaanderen deed, en waaraan de dichter
(waarschijnlijk † 1229) in 't gevolg des konings deelnam.
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Dat Philips August de stad in denzelfden tijd deed plunderen en verbranden, was
slechts eene tijdelijke ramp; spoedig was zij weer de groote zeehaven, die zij kort te
voren was geweest; in 1238 begon zij eene veste te worden; in 1270 waren de
vestingwerken voltooid; in 1242 werd een stadhuis gebouwd, in 1252
vergemakkelijkten de Gentenaars hun verkeer met Damme door het graven van een
kanaal en vaardigde Margareta het groote toltarief voor de vreemde kooplieden te
Damme uit(1).
Toch bleef Damme, ondanks den hoogen bloei, waartoe het geraakte, eene van
Vlaanderens smalle steden, en eenigermate van Brugge afhankelijk(2). Wat Vlaanderens
groote steden zelve in de dertiende eeuw waren, behoeft wel niet nader toegelicht te
worden. Zij waren, het kan met een enkel woord worden gezegd, schitterende
middelpunten van handelsverkeer, nijverheid en kennis, brandpunten van beschaving,
rijke en machtige republieken, waarin die vrije en fiere geest werd aangekweekt, die
een jeugdig en krachtig volk kenmerkt.

(1) Het neemt elf bladzijden groot 4o in Sartorius en Lappenberg's Hanseatisches Urkundenbuch
in, II p. 54 vlgg. (Hamburg 1830) en is daaruit overgedrukt in Macquet, Histoire de la ville
de Damme 1856, p. 210-223.
(2) Macquet, t.a.p. p. 43-44, 55-56.
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Tweede hoofdstuk.
Maerlant's leven en werken.
In de buurt van het machtige Brugge, namelijk in het Brugsche vrije of Brugsambacht,
denkelijk in het bloeiende Damme, was het, dat Jacob van Maerlant in de eerste helft
der dertiende eeuw werd geboren(1). Dat hij een Vlaming was, zegt hij zelf bij
gelegenheid, dat hij aan zijne Utrechtsche lezers verschooning vraagt voor zijne uit
verschillende tongvallen gemengde taal:

(1) Vroeger liepen de meeningen over Maerlant's geboorteplaats uiteen. Dat zij Maerlant op
Voorne zou geweest zijn, meende G. Lauts, Over het vaderland van Maerlant in den Konsten Letterbode voor 1838, bl. 5-8. Dr W.J.A. Jonckbloet was eens van meening, dat Maerlant
in het Broec-ambacht op Zuid-Beveland de geboorteplaats van den dichter was (zie diens
Geschiedenis der Mnl. Dichtkunst III - Amst. 1854 - bl. 8-28), en D Buddingh wilde volstrekt
niet aannemen, dat Maerlant een Vlaming zou zijn (in het Archief voor Ned. Oudheden,
Geschied. en Letterkunde, 1850, bl. 33-117 en elders, later in zijn De Dietscher Jacob van
Maerlant en zijn zoogenaamde Vlamingschap, Arnhem, 1869, eindelijk in zijn Mijn laatste
woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en z.z. Vlam., Utrecht, 1874). Daarentegen
hadden al sinds lang J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, Brux. 1639, bl. 526, en J.N. Paquot,
Mémoires pour servir à l'histoire littéraire II (Louv. 1768) p. 98, hem eenen Vlaming van
Damme geboortig genoemd, en vele anderen zijn hen daarin gevolgd, ofschoon Dr J. Clarisse,
Heiml. der Heiml. (1838) bl. 21 en 250, hem voor een' Bruggeling hield, en anderen, die hem
eenen Vlaming noemden, toch hierin van elkaar verschilden, dat zij Damme óf zeker óf
alleen vermoedelijk als zijne geboorteplaats opgaven. Zoo deden Mr H. van Wijn, Hist. en
Lett. Avondstonden, Amst. 1800, bl. 289, Mr J. de Vries, Proeve eener geschiedenis der
Nederduitsche Dichtkunde I (Amst. 1808) bl. 3, J.F. Willems, Verhandeling over de Nederd.
tael en letterkunde I (Antw. 1819) bl. 153 en Belgisch Museum II (Gent 1838) bl. 438 vlgg.,
M. Siegenbeek, Beknopte Geschied. der Ned. Letterkunde, Haarlem, 1826, bl. 22, Dr L.G.
Visscher, Iets over Jacob de Coster van Maerlant, Utrecht, 1838, Beknopte Geschied. der
Ned. Letterkunde I (Utrecht, 1851) bl. 24, Leiddraad I (Utrecht 1854) bl. 13, en Mr B.H.
Lulofs, Handboek van den vroegsten bloei der Ned. Letterkunde, Gron., 1845, bl. 31. Eindelijk
maakte Mr C.A. Serrure, Jacob van Maerlant en zijne werken, Gent, 1861, bl. 6-8; vgl. zijne
Letterkundige Geschiedenis van Vlaanderen I (Gent, 1872) bl. 209-213, uit, dat Bruxambacht
en wel denkelijk Damme Maerlant's geboorteplaats was, hetgeen vervolgens door iederen
deskundige werd aangenomen, b.v. door Dr F.A. Snellaert, Aant. op Alexanders Geesten van
J. van Maerlant, Brussel, 1860, bl. 288, P. Leendertz Wz. in de Toekomst IV (1861) bl. 1-8,
Navorscher XIX (1869) bl. 510-532, K. Versnaeyen, Jacob van Maerlant en zijne werken,
Gent, 1861, bl. 5-16, Dr W.J.A. Jonckbloet, Handel. van het VIIde taal- en letterkundig
congres, Brugge, 1862, bl. 58-74, Gesch. der Ned. Letterkunde I (Gron., 1868) bl. 257, 3de
dr. II (Gron., 1885) bl. 21 vgl., Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs, Inl. op den Spiegel Historiael
(1863) bl. LIV, W.J. Hofdijk, Geschied. der Nederl. Letterkunde, 3de dr. Amst. 1864, bl. 66,
en Dr Jan ten Brink, Schets eener Geschied. der Nederl. Letterkunde, Leeuw, 1867, bl. 115.
Terecht mocht dan ook Dr J. van Vloten in 1869 zeggen (Taal- en Letterbode I bl. 84): ‘Dat
(Maerlant's geboorteplaats) Damme geweest is, althans tot het vrije van Brugge behoorde,
wordt - geloof ik - nu alleen nog maar door den Heer Buddingh betwijfeld.’
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‘Ende omdat ic Vlaminc ben
Met goeder herte biddic hen,
Die dit Dietsche sullen lesen,
Dat si mijns genadich wesen;
Ende lesen sire in somich woort,
Dat in haer lant es ongehoort,
Men moet om de rime souken
Messelike tonghe in bouken’(1).

Ook in zijn gedicht Van der Naturen Bloeme geeft hij nu en dan niet onduidelijk te
kennen, dat het Vlaamsch zijne moedertaal is. Heeft hij van den erinacius gezegd
‘Een eghel heetment in Dietscher tale,
In Vlaemsche een heerts’(2),

en zegt hij later van den leo:
‘Lewe es hi in Dietsche ghenant
Ende liebaert heetmene hier int lant’(3),

(1) St-Franciscus leven vs. 125-132.
(2) Nat. Bloeme II vs. 1769 vlg.
(3) Nat. Bloeme II vs. 2111 vlg. De variant van het Brusselsche Hs. heeft trouwens ook: ‘Ende
lybaert in Vlamesch becant.’
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dan mag men hier int lant niet alleen gerust opvatten als in Vlaanderen, maar
bovendien als in mijn land. Zoo ook wanneer hij van een vergiftigen visch, den lepus
marinus, spreekt en er dan bijvoegt:
‘Maer dat hier in Vlaenderlant
Die hase heet, als ict vant,
Dats een visch sonder venijn’(1).

Zoo mag men in de woorden:
‘Aper domesticus in Latijn
Es in Dietsche een tam everswijn;
Een beer hetet in onser tale’(2)

onse tale gelijkstellen met Vlaamsch, evenals men ook ons Dietsch mag doen in de
woorden:
‘Anas, als men die waerheit waent,
Dats in onsen Dietsche die aent’(3);

te meer omdat aent bepaald een Vlaamsche vorm is voor het meer algemeen
Nederlandsche eend of end.
Ook voor de nadere bepaling van zijne geboortestreek, Brugsambacht bezitten wij
weer zijn eigen getuigenis, dat aldus luidt:
‘Maerlant seide, dat hi noit en vant
Also goet lant alse Bruxambacht.
Ic waens hem daerbi heeft gedacht,
Omdat hiere in was gheboren;
Bedi prijst hijt te voren’(4).

(1) Nat. Bloeme V vs. 635-637; vgl. nog Nat. Bioeme II vs. 1943, III vs. 310 vlgg., V vs. 337-339.
(2) Nat. Bloeme II vs. 357-359.
(3) Nat. Bloeme III vs. 399 vlg. en vgl. Dr E. Verwijs, Inl. op Nat. Bloeme, bl. XXXVII noot.
(4) Alexander I vs. 1094-1098. Ongelukkig is de plaats corrupt. In het Hs. staat niet Maerlant,
doch Maer, en in 't volgende vers niet goet, maar groet. De verbeteringen zijn van Snellaert
en ook door Franck overgenomen. Jonckbloet, Geschied der Mnl. Dichtkunst III bl. 19 vlg.
wilde na maer liever ic invullen en dan verder overal den derden persoon in den eersten
veranderen, doch die verandering is te forsch. Later (Geschied. der Ned. Letterkunde 3de dr.
II (1885) bl. 21 vlg., 34) heeft Dr Jonckbloet dat zelf ingezien en de gissing geopperd, dat
er voor deze verzen het een of ander uitgevallen zou zijn. 't Is niet onmogelijk.
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Dat nu in Bruxambacht bepaaldelijk Damme, zijne latere woonplaats, ook zijne
geboorteplaats was, mogen wij vermoeden(1), maar kunnen wij niet bewijzen.
Evenmin hebben wij eenige zekerheid aangaande zijn geboortejaar. Is het
vermoeden gewettigd, dat hij zijn eerste werk, den Alexander, dat, zooals wij spoedig
zullen zien, tusschen 1257 en 1260 vervaardigd schijnt, op betrekkelijk nog jeugdigen
leeftijd geschreven heeft, dan mogen wij aannemen, dat hij tusschen 1230 en 1240
- volgens de overlevering in 1235 - geboren is.
Van zijn leven weten wij weinig met zekerheid. Behalve met een paar korte
mededeelingen uit lateren tijd, moeten wij ons daarvoor tevreden stellen met hetgeen
uit zijne werken is op te maken, en dat is dikwijls voor verschillenden uitleg vatbaar,
zelden geheel bevredigend.
Aangaande de volgorde van Maerlant's eerste werken behoeft gelukkig niet veel
twijfel te bestaan. In den proloog voor de Historie van Troyen namelijk lezen wij:
‘Hiertoe voren dichten hy Merlijn
Ende Alexander uytten Latijn,
Toerecke ende dien Sompniarijs
Ende den corten Lapidarijs’(2).

Behalve de beide kleine werkjes, Sompniarijs en Lapidarijs, heeft Maerlant dus vóór
de Historie van Troyen nog drie

(1) Als vermoedelijke geboorteplaats van den dichter is door K. Versnaeyen nog gewezen op
een Marlant, een ouden wijk van het dorp Zuwenkerke in het Brugsche Vrije, vermeld in
eenen giftbrief van 1262, en Mr C.A. Serrure, Lett. Geschiedenis van Vlaanderen I (Gent
1872) bl. 214-217, heeft die gissing aangenomen. Maerlant zou dan zijnen naam aan zijne
geboorteplaats ontleend hebben en nooit op Voorne hebben gewoond. Evenmin als Dr
Jonckbloet (Gesch. der Ned. Lett. 3de dr. II bl. 23 vlg.) acht ik deze gissing aannemelijk,
vooreerst omdat men van het Zuwenkerksche Maerlant volstrekt niet weet, of er wel huizen
gestaan hebben, en vervolgens vooral, omdat Maerlant blijkbaar langen tijd op Voorne heeft
doorgebracht, zooals wij later zullen zien. Aan het Oostvoornsche Maerlant heeft hij dus
stellig zijnen naam te danken.
(2) Hist. van Troyen vs. 57-60. Dr Jonckbloet heeft wel (Geschied. der Ned. Lett. 3de dr. II bl.
82 vlg.) den geheelen proloog voor de Hist. van Troyen een ‘inlapsel’ genoemd op grond
van gebrek aan samenhang, maar m.i. zonder reden en evenmin volkomen ernstig, daar hij
er zich zelf telkens op beroept.
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romans geschreven. Nu noemt hij in den proloog van den Merlijn zich
‘Jacob, de coster van Merlant,
Den gy te voren hebbet becant
In des coninx Alexanders jeesten’(1).

Dus is de Alexander geschreven vóór den Merlijn, en er blijft ons nu nog slechts
over, uit te maken, welke plaats de Torec in de rij inneemt. Reeds lang geleden heb
ik(2) de meest voor de hand liggende gissing geopperd, dat de Torec, die nog niet in
den proloog van den Merlijn, maar wèl in dien van de Historie van Troyen vermeld
wordt, dus tusschen die beide werken in zal geschreven zijn, daar er geene reden te
bedenken is, waarom Maerlant in zijne vorige werken een gedicht zou verloochend
hebben, dat hij in een later werk toch weer wèl noemt(3). Ook nu nog houd ik het er
voor, dat Maerlant met den Alexander is begonnen, daarop den Merlijn heeft laten
volgen, dan den Torec heeft geschreven, en eindelijk in zijne Historie van Troyen
zijn laatsten roman heeft geleverd.

(1) Merlijn vs. 37-39. Ook deze plaats acht Dr Jonckbloet, t.a.p. ‘deels geïnterpoleerd, deels
gewijzigd’, eigenlijk alleen op grond hiervan, dat Maerlant van zich zelf eerst in den eersten,
daarna in den derden persoon spreekt; doch een ernstig bezwaar tegen de echtheid kan dat
zeker niet zijn voor wie met het gebruik der middeleeuwsche schrijvers bekend is.
(2) Zie mijne uitgave van Jacob van Maerlant's roman van Torec (Leiden 1875), Inl. bl. XXXI
vlg.
(3) Dr Jonckbloet is er tegen opgekomen, Gesch. der Ned. Lett. 3de dr., II bl. 48-52, doch met
uiterst zwakke argumenten: 1o dat de proloog van den Alexander zou pleiten voor vroegere
dichterlijke werkzaamheid, hetgeen, al was het waar, nog niets voor de prioriteit van den
Torec zou bewijzen; 2o dat de Torec Maerlant's gebrekkigste werk is; maar Dr Jonckbloet
geeft zelf toe, dat hij wegens den verminkten toestand, waarin die roman tot ons gekomen
is, niet het recht heeft, dat argument zwaar te doen wegen; en 3o dat Maerlant in zijne latere
geschiedwerken (lees: in den Sp. Hist) den Torec niet meer vermeldt en de andere romans
wel; doch de andere romans bevatten althans quasi-historie en konden daarom dáár genoemd
worden, den Torec had Maerlant er bij de haren bij moeten sleepen. Overigens heeft Dr
Jonckbloet aan Maerlant een liefdesromannetje toegedicht, waarvoor het noodig was de
prioriteit van den Torec aan te nemen, doch die geheele liefdesgeschiedenis is pure fantasie.
Vroeger meende Dr Jonckbloet, dat de Historie van Troyen vóór den Alexander zou
geschreven zijn, doch de onjuistheid van die meening is reeds lang weerlegd door Dr J.
Verdam, Episodes uit de Hist. van Troyen (Gron. 1874) bl. 4-9.
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Zou Maerlant vóór zijnen Alexander misschien reeds als dichter zijn opgetreden?
Zelfs geen schijn van bewijs hebben wij daarvoor(1) en het is mij een raadsel, hoe
men dit in den proloog van den Alexander heeft kunnen zien, die aldus luidt:
‘Het es costume ende sede,
Als men iet nieuwes in ene stede
Eerstwerf vertellen hoort,
Some sijn si also verdoort,
Dat sijt lachteren, al eest goet.
Ic wane wel, dat nidechede doet,
Ofte dat sijt niet en verstaen.
Some die liede sonder waen,
Die hovesch sijn ende wel gheraect,
Segghen, dat es wel ghemaect
Ende gheven hem prijs ende lof.
Groet wonder hebbic daerof,
Hoe die werelt es so verkeert,
Want ons die scrifture leert,
Dat God alle dinc maecte goet.
Wat eest dan, dat den mensche doet
So sere vergheten alle doghet,
Dat ghijt alle mercken moghet,
Alse men hem eneghe doghet leert,
Dat hijt emmer ten archsten keert,
Alse hijt niet te rechte en verstaet?
Sere ontsie ic dusdaen baraet.
Nochtan so willics bestaen
Dore hare, die my heeft ghevaen
Te scrivene Alexanders geesten.
Ans mi God ic saelt volleesten,
Al lachterent, diet niet en verstaen.
Dat willic al te winde slaen.

(1) Dr J. Van Vloten heeft mij indertijd (zie Levensbode X, 1877, bl. 141-155) hoogst kwalijk
genomen, dat ik geene melding had gemaakt van zijne overijlde gissing (Taal- en Letterbode
I, 1870, bl. 88-93), volgens welke tot Maerlant's allereerste gedichten ook een gedicht Van
der blauwer Scute zou behoord hebben, ín een Haagsch Hs. uit de 15de eeuw te vinden en
blijkens het onderschrift in 1413 door zekeren Jacob van Oostvoorne vervaardigd. Dat dit
gedicht in de taal der 15de eeuw is geschreven en bestemd was voor een toen opgericht
sottengilde, was reeds lang voldoende bewezen door Dr E. Verwijs, Taal- en Letterbode II
(1871) bl. 73-88; ik mocht die ongelukkige gissing dus vroeger met stilzwijgen voorbijgaan;
nu vermeld ik haar pro memorie.
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Al hebben sijs nijt, mine rouc.
Hoort, dus beghint die eerste bouc’(1).

Zooals men ziet, behelst deze proloog niets anders dan eene zeer algemeene
opmerking over boosaardige critiek, waaraan men zich blootstelt, wanneer men met
iets nieuws voor den dag komt. Om zulk eene opmerking te kunnen maken, behoeft
Maerlant immers nog niet zelf het slachtoffer van zulk eene critiek te zijn geweest.
Bij middeleeuwsche schrijvers vindt men bovendien meermalen aanvallen bij
anticipatie - zooals in dezen proloog - tegen eene critiek, die zij duchten. Eindelijk
weten wij, dat Maerlant niet uit zich zelf op de gedachten gekomen is, die hij in den
proloog uitspreekt, want op de laatste acht verzen na heeft hij de geheele voorrede
letterlijk uit het Latijn van zijn origineel vertaald.
Veeleer dan Maerlant's werk - een roman, zooals er toen reeds verscheidene in het
Nederlandsch bestonden - kon dan ook dat origineel ‘iet nieuwes’ genoemd worden.
Het was de in Virgiliaansche hexameters vervatte Alexandreis(2), in 1177 of 1178
geschreven, maar eerst na 1180 in 't licht gegeven door Maerlant's landgenoot, den
scholaster van Chastillon (vermoedelijk de plaats aan de Marne), namelijk de ± 1140
in of bij Rijsel geboren Gauthier(3), door Maerlant zelf Wouter van Castelioen of
Tsastelioen genoemd op de beide plaatsen, waar hij hem als dichter van zijn origineel
vermeldt(4).

(1) Alexander I vs. 1-30.
(2) 't Laatst uitg. door W. Mueldener, M. Philippi Gualtheri ab Insulis dicti de Castellione
Alexandreis, Lipsiae 1863.
(3) Men zie over hem W. Mueldener, De vita Gualtheri ab Insulis, Gött. 1854, R. Peiper,
Programm des Breslauer Maria-Magdalenen Gymnasiums, Breslau 1869, Bellanger, De
Gualtherio ab Insulis, dicto de Castellione, Paris 1877, en W. Toischer, in de Sitzungsberichte
der K. Akad. von Wiss. zu Wien, 1881 p. 4 vlg.: Ueber die Alexandreis Ulrichs von
Eschenbach, die op het eind van de 13de eeuw eene Middelhoogduitsche bewerking van
Gauthier's gedicht leverde. Hofman Peerlkamp, Liber de vita, doctrina et facultate
Nederlandorum, qui carmina latina composuerunt, Harlemi 1838 p. 16, oordeelde aldus over
dezen dichter: ‘Dum alii plerique tam barbare loquebantur, ut nemo Romanus natus eos
intelligeret, Galterus se supra saeculi socordiam erexit et ad Curtii elegantiam adspiravit,
quem adeo saepius non imitatur, sed in numeros redigit. Neque tamen ita in omnibus sequi
Curtium potuit, ut nihil de suo addere opus habuerit.’
(4) Alexander V vs. 921, VII vs. 696.
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De strekking van dat, hoofdzakelijk uit Quintus Curtius geputte, gedicht was, de
talrijke onhistorische Fransche Alexanderromans te verdringen, die toen in omloop
waren, en in plaats daarvan een tegelijk dichterlijk en getrouw beeld te geven van
Alexander's geschiedenis. Gauthier's stoute onderneming werd met schitterenden
uitslag bekroond. Aanbevolen door de Parijsche hoogeschool, werd het werk heinde
en ver verspreid, gecommentarieerd en nagevolgd, zooals in de Caroleis van Gilles
de Corbeil, en zeventig of tachtig jaar na zijn verschijnen was het nog zoozeer in de
mode, dat Maerlant het, bij den aanvang van zijne schrijversloopbaan, boven andere
gedichten ter vertaling kon kiezen.
Niet alleen echter het gedicht, ook het onderwerp was destijds populair:
‘Goede geesten ende saghen
Vint men vele nu bi daghen,
Daer vele wonders staet in bescreven’,

zegt Maerlant, maar
‘Dat van Troyen dats maer een wint
Jeghen dat men van desen vint;
Alle die grote avonture,
Die men leset van Arture
Ende van dien riddere Waleweine,
Sijn hier jeghen harde cleine;
Karles wijch, dats maer een spel
Jeghen dat desen man ghevel;
Ettels orloghe van den Hunen
En mochte hier jeghen niet ghestunen,
Want Alexander dede te waren
So groot binnen twalef jaren,
Dat hi al die werelt dwanc
Bede over breet ende over lanc’(1).

Ook daarom zeker heeft hij zich Gauthier's gedicht ter vertaling gekozen.
Onder den titel Alexanders Geesten is die vertaling bekend(2),

(1) Alexander I vs. 31-33, 47-60.
(2) Behalve enkele Gentsche en Amsterdamsche fragmenten bestaat er van den Alexander nog
maar één volledig, maar wat verduitscht Hs. uit de 14de eeuw, op de Hof- en Staatsbibliotheek
te München, waarop het eerst de aandacht gevestigd is door B.J. Docen in Von Aretin's
Beyträge zur Geschichte und Literatur IX (1807) p. 1087-1096. De eerste uitgave van het
gedicht bezorgde F.A. Snellaert, Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant, met inleiding,
var. van Hss., aant. en gloss., Brussel 1860-61. Het glossarium en de inleiding echter lieten
zich wachten, en eerst in 1888 is te Gent de eerste aflevering verschenen van een Woordenboek
op Alexanders Geesten van Jacob van Maerlant door Lodewijk Roersch. Intusschen was er
van den roman eene tweede, veel betere, uitgave bezorgd door Dr Johannes Franck, Alexanders
Geesten van Jacob van Maerlant, Gron. 1882. Zie over die uitgave critieken van Dr J. Verdam,
Anzeiger für deutsches Alterthum IX (1883) p. 385-390, en van mij Literaturblatt für germ.
und rom. Philologie V (1884) p. 95-99.
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en dat Maerlant er werkelijk de vertaler van was, blijkt niet alleen uit een paar plaatsen
in het gedicht zelf(1), maar ook uit zijne latere werken, waarin hij zich meermalen
den dichter van eenen Alexanderroman noemt(2). Hij volgde zijn origineel ook door
de indeeling van het werk in tien boeken, die met elkaar omstreeks 14300 verzen
uitmaken,
‘Ende ooc om een half jaer
Was over dien bouc ghedicht’(3).

Maerlant heeft zijn origineel nauwkeurig, schier woord voor woord vertaald, en wel
zóó, dat ‘bij zijne vertaling in den regel uit een hexameter twee rijmregels ontstaan’(4),
en dus is de inhoud van den roman de bekende geschiedenis van Alexander den
Grooten, zooals men die uit Quintus Curtius, de hoofdbron van Gauthier, kent. Toch
heeft Maerlant er ook het een en ander ingelascht, wat bij Gauthier niet te vinden is,
en blijkbaar door hem geput is uit de glossen, welke hij in het door hem gebruikte
exemplaar der Alexandreis vond, of van elders is overgenomen. In het laatste geval
zijn het uitvoerige episoden, zooals, behalve uitweidingen over Babylonisch-Perzische
en Romeinsche geschiedenis, een overzicht der Bijbelsche

(1) Alexander VII vs. 694 vlg.: ‘Jacob hevet een deel bescreven in Dietsch dijn orloghe ende
dijn doen’, X vs. 1526: ‘Jacop bidt hem’ enz.
(2) Merlijn vs. 37-39, Hist. van Troyen vs. 53-58 (en elders, zie Dr J. Verdam, Inl. bl. 3),
Rijmbijbel vs. 18440-18443, Sp. Hist. I3, 56 vs. 48 vlg.
(3) Alexander X vs. 1530 vlg.
(4) J. Franck, Inleiding bl. LIII.
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geschiedenis van de schepping af tot Esra toe(1), eene aardrijksbeschrijving van de
geheele wereld(2), het bekende verhaal van de vergiftigende schoone of het Indische
slangenmeisje(3), de wijdvermaarde vriendschapsgeschiedenis van twee kooplieden
uit Baldach (Bagdad) en Egypte(4), enz. Op deze invoegsels komen wij later nog wel
terug. Ik vermeld ze nu slechts om te doen zien, dat Maerlant reeds bij zijn eerste
optreden als schrijver de neiging openbaart, waardoor hij zich levenslang bleef
kenmerken, om zijne vertalingen uit te breiden door invoeging van allerlei in zijn
oog wetenswaardige of belangwekkende verhalen en mededeelingen, m.a.w. om
zijne lezers zoo volledig en nauwkeurig mogelijk in te lichten aangaande alles wat
hun van nut kon zijn of hunne kennis kon vermeerderen. Ook vinden wij in zijnen
eersteling reeds dien geest van verzet tegen het aanzien en de macht van onwaardige
grooten en priesters, welke al zijne latere gedichten kenmerkt.
De tijd, waarin de Alexander geschreven is, kan bij benadering bepaald worden.
Frederik II, die 13 Dec. 1250, en Innocentius IV, die 7 Dec. 1254 stierf, waren reeds
overleden toen Maerlant zijn werk vervaardigde(5). Lodewijk IX, die in Sept. 1254
uit het Oosten teruggekeerd was, wordt tot een nieuwen kruistocht opgewekt, en de
Hertog van Brabant wordt aangespoord, ‘dien roveren te Rippelmonde’ te verbieden
‘tol te nemene met ghewelt den ghenen, die varen op de Scelt’(6),

(1) Alexander IV vs. 391-1080, geput uit de Vulgaat. Zie Dr J. Franck, Inl. bl. XXXVI.
(2) Alexander VII vs. 837-1776, geput uit eene cosmographia, waarvan de oorsp. vorm ook de
hoofdbron moet geweest zijn van het werk De imagine mundi van Honorius Augustodunensis.
Zie Dr J. Franck, Inl. bl. XXXVI-XLIII.
(3) Alexander I vs. 1139-1186, geput uit de Secreta Secretorum. Zie Dr J. Franck, Inl. bl. XXIX.
(4) Alexander VI vs. 613-781, geput uit de Disciplina Clericalis cap. 3 van Petrus Alfonsus. Zie
Dr J. Franck, Inl. bl. XLIII vlg.
(5) Alexander VII vs. 657-661. Tegenover Mr C.A. Serrure, Lett. Geschied. van Vlaanderen I
(Gent 1872) bl. 261-265 geloof ik met Dr Jonckbloet, Geschied. der Ned. Lett. I (1868) bl.
259-265, 3de dr. II (1885) bl. 26-35, en Dr J. Franck, Inl. bl. VI-XII, dat uit de woorden
torment en gheheten was de dood van Frederik II en Innocentius IV duidelijk blijkt.
(6) Alexander V vs. 1223-1234. Dr J. Franck, die over de tolquaestie eene andere meening heeft,
stelt het gedicht reeds in 1255 of 1256, maar m.i. heeft Dr Jonckbloet zich terecht op de
oorkonde van 13 Oct. 1256 beroepen.
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iets wat hij eerst kon doen na 13 Oct. 1256, toen de Hertog tot scheidsrechter tusschen
Hollanders en Vlamingen in hunnen twist over den Rupelmondschen tol was benoemd.
Daar nu met den Brabantschen hertog niemand anders dan Hendrik III kan bedoeld
zijn en deze 12 Febr. 1261 overleed, is de Alexander wel niet lang vóór 1257 en wel
niet lang na 1260 geschreven.
Over de plaats, waar Maerlant woonde, toen hij den roman dichtte, verkeeren wij
m.i. geheel in 't onzekere(1). Alleen moet ik er even opmerkzaam op maken, dat hij,
en het anachronisme behoeft ons in den middeleeuwer niet te bevreemden, aan
Alexander den Grooten niet het wapenschild van Vlaanderen, maar dat van Holland
toekent, welks leeuw ook in het wapen der heeren van Voorne was opgenomen,
wanneer hij zegt:
‘Daer stont in een lyoen rampant
Van kelen root, alst ware een brant.
Anders was die scilt van goude’(2).

Gauthier de Chastillon droeg zijne Alexandreis op aan den aartsbisschop van Reims,
Guillermus, en ving elk van zijne tien boeken aan met eene letter van diens naam.
Maerlant heeft dat nagevolgd en het werk opgedragen aan eene vrouw, wier naam
echter slechts uit zes letters bestond. Hoe zij heette, laat hij ons raden:
‘Die wille weten hare name,
Ic segghe hem, waer hise mach souken:
Die eerste littere van ses bouken
Segghen hare name min no mee,
Beghinnet hi ter eerster G.’(3).

(1) Dr J. Franck vermoedt, dat Maerlant toen nog in Vlaanderen, Dr Jonckbloet dat hij toen reeds
in Holland woonde, doch de gegevens, waarop zij hunne redeneering bouwen, zijn geheel
onvoldoende. Voor het zonderlinge Westphalen (Alex. V vs. 864), dat, als het niet verknoeid
was, misschien eenige aanwijzing zou kunnen geven, is door mij Litt. für germ. und rom.
Philologie V (1884) p. 96 Sincfal voorgeslagen, doch in dat geval hebben wij er voor deze
quaestie niets aan.
(2) Alexander IV vs. 1617-1619.
(3) Alexander X vs. 1516-1520.
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De oplossing van dit raadsel wordt bemoeielijkt door corruptie van het handschrift.
Toch schijnen wij het er voor te mogen houden, dat hier de naam Gheile, die in de
middeleeuwen zeer gebruikelijk was, bedoeld is(1).
In welke betrekking nu stond deze dame tot Maerlant? Totnogtoe aarzelde men
niet, haar eene geliefde van den dichter te noemen, doch ik betwijfel, of wij daartoe
wel het recht hebben. Viermaal noemt hij haar in zijn werk, en dan steeds op eene
wijze, waaruit veeleer eerbiedige hulde, dan teedere liefde spreekt. Ik zie in haar
eene edelvrouw, die den aankomenden dichter beschermde en op wier verzoek hij
zijnen roman schreef, waarom hij dan ook zegt:
‘God gheve haer also menich saluut,
Alse woort in dien bouke staen,
Die mi dit te Dietsce dede anvaen’(2),

en elders:
‘God gheve haer ere ende prijs goet,
Die dede, dat ict bestoet,
Want soe es edel ende bequame’(3).

Boosaardige aanvallen der critiek, zegt hij, zal hij kunnen minachten,
‘Up dat soe secht, dat es goet,
Die scone, die mi pisen (lees: pinen) doet’(4).

In den proloog had hij reeds gezegd: al word ik ook om mijn werk berispt,

(1) De beginletters zijn volgens 't Hs. GHTILEHIDA, maar het derde boek begint met Tiersten,
waarvoor men, ook op grond van Maerlant's taaleigen, wel eerst mag lezen, en in dat geval
krijgt men Gheile, zooals reeds vermoed was door K. Versnaeyen en later ook is aangenomen
door Mr C.A. Serrure, t.a.p. bl. 260, Dr J. Franck, Inl. bl. XII, en Dr Jonckbloet, t.a.p. bl. 37.
Daaruit behoeft echter nog niet te volgen, dat zij dezelfde zou wezen, wier zoons als ‘filii
Dominae Godildis’ (Vergheilens one) zooveel vroeger, namelijk in 1243, land bezaten onder
Zuwenkerke. Zie Mr C.A. Serrure, t.a.p. bl. 217 vlg. In dat geval zou Maerlant's schoone al
eene zeer bejaarde dame geweest zijn.
(2) Alexander V vs. 1236-1238.
(3) Alexander X vs. 1513-1515.
(4) Alexander IV vs. 1719 vlg. Snellaert en Franck lezen peisen voor pisen.
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‘Nochtan so willics bestaen
Dore hare, die my heeft ghevaen,
Te scrivene Alexanders geesten’(1),

waar ghevaen zeer goed kan opgevat worden als ingepakt, zoodat weigeren onmogelijk
was.
Ware Maerlant verliefd geweest, hij zou het zeker bij deze weinige, tamelijk koele
verzen niet hebben gelaten. Hij zou dan in dat zelfde werk ook wel niet zoo licht den
Latijnschen dichter hebben nagezegd:
‘En kendi niet der wive nature,
Hoe fel soe es ende hoe sure?
Si sijn wandelre, dan die wint,
Ende nieloper, dan een kint,
Ende wreder, dan enich tirant,
Ende haerder, dan een adamant’(2).

Ook elders laat hij zich even ongunstig over de vrouwen uit. In de Historie van
Troyen lezen wij:
‘Vrouwen vint men selden ghestade:
Weten sy enege nuwe saken,
Sy sullen corten rouwe maken.
Aen vrouwen leghet cleyn macht,
Want toghe weent ende therte lacht.
Onghestadich es vrouwen moet
Ende sot ghenoech die meest es vroet.
Al dat sy seven jaren mint
En es binden derden daghe een twint.
Nie en droech vrouwe
Ghestadighen rouwe,
Noch nummer en doet;
Haer ketsen, haer jaghen,
Haer minne draghen
Is saen te voet.
Nemmermeer en mocht men sien
Aen vrouwen saken so ontsien,
Haer en dochte ende sy en woude,
Dat men haer lachteren niet en soude.
Sy en wanen niet misdoen altoes.

(1) Alexander I vs. 23-25.
(2) Alexander VI vs. 561-566.
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Boven al ontrouheit sijn sy loes.
Die wel met hem omloept,
Ic waen, dat hyt int eynde becoept.
Dat is al waer, dat ic u toghe’(1).

Ook deze verzen neemt hij uit zijn Fransch origineel op, maar hij vond ze toch wel
wat kras en voegde er daarom terstond uit zich zelf aan toe:
‘Nochtan om die vrouwe hoghe (d.i. Maria)
Moghen sy gheen misprijs ontfaen’.

Op grond van deze vertaalde verzen te veronderstellen, dat Maerlant zelf het
slachtoffer van der vrouwen wispelturigheid zal geweest zijn, zooals Dr Jonckbloet
heeft gedaan, is zeker te veel voedsel geven aan de zucht om een romannetje te
verdichten. Zelfs al ware de inhoud van deze verzen uit Maerlant's eigen brein
voortgekomen, dan nog zouden wij er niet meer in behoeven te zien, dan eene wat
pessimistische tentoonspreiding van zoogenaamde levenswijsheid, waartoe jonge
menschen al licht vervallen.
Ten opzichte van de vrouwen heeft Maerlant zich m.i. nooit anders gedragen, dan
men van een levenslustig geestelijke mag verwachten. Hij heeft, zonder zijn hart te
verliezen, hartelijk belang gesteld in de vrouwen en de liefde. In zijne jonge jaren
heeft hij de galante liefde der ridderkringen nog belangwekkend gevonden. Dat
bewijst o.a. zijn Torec, waarin bv. een minnebrief voorkomt(2), in de bewoordingen
der hoofsche lyriek gericht tot Miraude, die door hare liefde den held van den roman
gelukkig maakte, maar tevens onverschillig voor de wat al te onstuimige en daardoor
lastige genegenheid, die de schoone Mabilie voor hem had opgevat; en vandaar dat
Torec zich afvraagt:
‘Ay minne, es dit u raet, Gi, daer die werelt al bi staet,
Gi, die alle hovescheit wiset,

(1) Hist. van Troyen, vs. 16046-16069 (bij Verdam vs. 4061-4084). Vgl. nog over de onrust, die
aan liefde verbonden is, Hist. van Troyen vs. 17965-17989 en over de preutschheid der
vrouwen vs. 18006-20.
(2) Torec vs. 3227-3266.
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Gi, die al die werelt priset, Dat gi joncfrouwen dit brinct ane,
Die altoes dragen uwen vane,
Te doene aldus gedane daet?
Ay minne, gi sout reinen raet
Altoes uwen lieden geven,
Die u dienen al haer leven!
Es dit u raet, scone Mabilie,
Dat gi mi doet sulke mertilie?
Maer nochtan alsic bepense mi,
Sone wetic wies die sculde si,
Soe der minnen, so oec uwe:
In weet, wien ic te rechte verduwe.
Waerbi maget dan comen mede,
Dat dese joncfrouwe aldus mesdede
Jegen mi, en dade hare minne,
Die si onwetende hevet inne;
Ic wane, dat si haer ginc te naer:
Ic vergeeft hare, al eest mi swaer’(1).

Dergelijke psychologische quaesties vielen bij Maerlant en zijne tijdgenooten
bijzonder in den smaak. Zij behoorden tot de onderwerpen van de cours d'amour en
de conincspelen, waarvan wij een klein proefje in den Torec vinden(2). De dichter
voert ons daar eene ‘camere der wijsheiden’ binnen, waar o.a. ook eene jonkvrouw
en eene gehuwde vrouw er over redekavelen, wie van beide door hare liefde de
mannen het gelukkigst maakt. ‘Der magede minne es edel ende van reinen sinne,’
zoo pleit het jonge meisje,
‘Want die maget es scone ende rene,
Recht als die rose es scoenst allene’,

terwijl ‘van allen vrouwen die rosen afgevallen ende oec al ontaen sijn.’ Verder:
‘Twi settet ieman sinen moet,
Daer een ander sinen wille doet?’

en bovendien:

(1) Torec vs. 1228-1249.
(2) Torec vs. 2532-2593.
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‘Waer soe vaer es ende sonde,
En mach gene joie sijn volmaect.’

Daartegen voert de gehuwde vrouw aan:
‘Nembermer ward joncfrouwe
Manne te minne so getrouwe,
Dat haer lief iet mach verstaen.
Al brinct si hem in goden waen,
Nembermer doet si hem te bet,’

terwijl de getrouwde vrouw zelve zoo ervaren in de liefde is,
‘Dat si niemanne sijn pine onthout.
Ende dats te prisene utermaten,
Dat si weet wat doen ende laten.
Si es bat dan die maget geleert:
Si weet wel waermen die saken keert.’

Bovendien:
‘Sine bedrieget none hoent,
Want si hare minne toent,’

terwijl
‘Bedecte minne es een loes net.
Ene joncfrouwe houtere sevene
An hare wel met troest te gevene.
Haer word dats cranc fundament.
Dien si meest mint int covent,
Dien doet si den meesten torment;
Als hi dan waent sijn ongeval
In corten tiden verwinnen al,
So eest al verloren op ene wile.
Joncfrouwen troest es al gile’.

Aan welke van beide vrouwen Maerlant den prijs geeft, blijkt niet:
‘Som prijsden si der vrouwen wale,
Ende som der joncfrouwen tale’,

zegt hij; maar dergelijke vraagpunten worden ook niet gesteld om opgelost, zij worden
alleen opgeworpen om behandeld te worden. Het hart neemt er geen deel in, alleen
het verstand, dat ze te spitsvondiger beredeneert, naarmate men er inderdaad
lichtzinniger over denkt.
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Lichtzinnigheid nu was het zeker, die Maerlant over de liefde en de vrouwen deed
spreken, zooals wij hem in drie van zijne vier romans hoorden doen.
Hij spreekt alzoo gewis in den geest van hen, die aan het wereldsche hof verkeerden
van den heer van Voorne, die ook Maerlant's heer was geworden, nadat deze, het
Vrije van Brugge verlatend, zich in Maerlant had gevestigd. Of hij daar reeds woonde,
toen hij zijnen Alexander schreef, valt, zooals wij zagen, niet uit te maken; maar zijn
tweede roman, de Merlijn, is er in elk geval gedicht, want hij heet daar
‘Jacob, die coster van Merlant’(1),

en er bestaat geene voldoende reden om dat uitdrukkelijk getuigenis in twijfel te
trekken. Het doet ons den dichter kennen als behoorende tot de breede rijen der lagere
geestelijkheid, waaronder wij hem toch reeds wegens zijne kennis van het Latijn en
wegens den naam ‘clerc’, dien hij zich meermalen geeft, zouden rangschikken, terwijl
wij bovendien in aanmerking mogen nemen, dat het ambt van koster in de
middeleeuwen aanzienlijker was dan tegenwoordig.
Van welk Maerlant hij de ‘costerie’ bekleedde, vereischt tegenwoordig nauwelijks
meer betoog(2). Het was de door haringvisscherij nog tot in de 14de eeuw bloeiende
parochie Maerland (d.i. ingedijkt land) op het eiland Oost-Voorne, die eene in de
Maas uitloopende haven bezat en later met het Westelijk daaraan grenzende dorp
Brielle, dat door de gunst der heeren van Voorne in 't midden der 14de eeuw het recht
van schepenbank en ommuring verkreeg, samensmolt tot eene enkele, kerkelijk echter
nog in twee parochiën verdeelde, stad, die den naam Brielle (d.i. marktplein) bleef
behouden, terwijl de naam Maarland nog slechts bewaard bleef in den naam der
Maarlandsche kerk.

(1) Merlijn vs. 37.
(2) Op de onaannemelijke gissing van K. Versnaeyen en Mr C.A. Serrure aangaande een Marlant
in het Brugsche Vrije wezen wij reeds boven, bl. 31. Het ware Maerlant is reeds voorlang
aangewezen door Mr H. van Wijn, Hist. en Lett. Avondstonden, Amst. 1800, bl. 290 vlg.
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Nemen wij aan, dat dit Maerland de woonplaats van onzen dichter was, dan kunnen
wij ook begrijpen, hoe hij wist en der moeite waard vond te zeggen:
‘In West-Vorne te waren
Ne mach ghene ratte leven:
Dat weet hi, die dit heeft bescreven’(1).

Dan wordt ons zijne betrekking duidelijk tot den Noord-Bevelandschen edelman
Niclaes van Cats en vooral ook tot Floris V, die zijne jeugd op Voorne doorbracht,
en kunnen wij het verklaren, waarom hij, een Vlaming, nergens eenig blijk geeft van
zijne aanhankelijkheid aan Graaf Guy van Vlaanderen, maar wel van genegenheid
voor den Hollandschen graaf, wiens heerlijke rechten op Friesland hij uitdrukkelijk
wil gehandhaafd zien(2).
Daarom droeg hij ook zijnen Merlijn op aan ‘Here Alabrecht, den here van Vorne’(3),
den vertrouwden raadsman van Floris V, den machtigen ‘borchgrave van Zeelant’,
die tusschen 22 Maart 1258, toen zijn vader Hendrik nog eene oorkonde uitvaardigde,
en 1 Mei 1261, toen hij zelf leengoederen aan Hugo van Naaldwijk schonk, heer van
Voorne werd, en in 1287 overleed(4). Was de Alexander omstreeks 1260 voltooid,
voor den Merlijn mogen wij dan bij benadering het jaar 1261 aannemen.
Merlijn(5) is eigenlijk een onjuiste naam voor den dubbel-

(1) Nat. Bloeme II vs. 2952-2954. Ook bedoelt hij waarschijnlijk Oosterland bij Brielle, als hij,
Nat. Bloeme III vs. 3489 vlgg., zegt, dat de vanellus ‘kivit heet in Oostlant of Oesterlant.’
(2) Zie Sp. Hist. III8, 93 vs. 115-222 over het zoogenaamde Friesche privilegie.
(3) Merlijn vs. 15 vlg.
(4) De beide oorkonden vindt men o.a. bij K. van Alkemade, Beschrijving van de stad Briele
en den lande van Voorne, Rott. 1729 II bl. 5, en M L.Ph.C. van den Bergh, Oorkondenboek
van Holland en Zeeland II nrs 39 en 72. Zijn sterfjaar vindt men bij Wilhelmus Procurator
in Mattheus' Analecta II bl. 531. Zie Dr M. de Vries, Taal- en Letterbode III bl. 159 vlg.
(5) Het eerste bericht gaf L. Tross, Handel. van de Maatsch. der Ned. Lett. 1837, bl. 67 aangaande
een in half Nederrijnsch dialect geschreven, bijna volledig Hs., in bezit van den vorst van
Bentheim-Steinfurt, waaruit begin en slot benevens eene inhoudsopgave werden meegedeeld
door Dr L.G. Visscher, Iets over Jacob de Coster van Maerlant, Utrecht, 1838, overgenomen
door J.F. Willems, Belg. Museum II (Gent, 1838) bl. 440-446. Jaren lang werd daarop het
Hs. door den bezitter weggesloten, zoodat men intusschen langzamerhand aan de echtheid
er van begon te twijfelen; eindelijk is het uitg. door Dr J. van Vloten, Jacob van Maerlants
Merlijn naar het eenig bekende Steinforter Handschrift, Leiden, 1882. Over deze zeer
gebrekkige uitgaaf, zie men critieken van Dr J. Franck in Anzeiger für deutsches Alterthum
IX (1883) p. 363-384, en van mij in Literaturblatt für germ. und rom. Philologie II (1881)
p. 347-351.
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roman, waarvan vs. 1-1926 den afzonderlijken titel heeft van Historie van den Grale(1),
en vs. 1927-10398 Merlijns boeck heet(2). Maerlant noemt er zich zelf den dichter
van(3), noemt het Walsch of Romans zijn origineel(4) en wijst zelfs zeer duidelijk den
vervaardiger van het origineel aan, als hij zegt:
‘Dus scrivet Robrecht uut sinen monde:
Mijn heer Robrecht van Borioen,
Die in dat Walsch screef al dit doen
Ende sonder rime algader dichte’(5).

Het werk, dat Maerlant vertaalde, is dus de dubbelroman Le petit Saint Graal ou le
roman de Joseph d'Arimathie(6) en Le roman de Merlin(7) van Robert de Borron(8), die
hem omstreeks

(1) Zie Merlijn vs. 1118, en vgl. vs. 14.
(2) Zie Merlijn vs. 4446.
(3) Merlijn vs. 37 en vs. 1920, Hist. van Troyen vs. 57. Ook Lodewijk van Velthem, die Arturs
boeck als vervolg op den Merlijn vertaalde, noemt Maerlant den dichter van het voorafgaande,
vs. 10414.
(4) Merlijn vs. 4, 155, 188, 218 (waar Thomaes staat, maar Tromans moet gelezen worden), 230,
239, 245, 254, 341, 364, 396, 409, 415, 421, 612, 1620, 1880, 7060, 7653 en 10325.
(5) Merlijn vs. 1878-1881; vgl. nog Merlijn vs. 1619 vlg., 5602 en 9348.
(6) Van dezen roman bestaat eene (vermoedelijk oorspronkelijke) prozaredactie, uitg. door
Eugène Hucher, Le Saint Graal ou le Joseph d'Arimathie I (Le Mans, Paris, 1875) en Georg.
Weidner, Der Prosaroman von Joseph van Arimathia, 1881; en eene redactie in verzen, uitg.
door Franç. Michel, Le roman du Saint Graal, Bordeaux, 1841, en F.J. Furnivall in zijn Seynt
Graal or the Sank Ryal, the history of the holy Graal I (London, 1861). Daarin komt ook
voor het alleen bewaard gebleven begin van den berijmden Merlijn.
(7) De Merlijn is uitg. door Gaston Paris et Jacob Ulrich, Merlin, roman en prose du XIIIe siècle,
publié avec la mise en prose du roman de Merlin de Robert de Boron, d'après le manuscrit
appartenant à M. Alfred H. Huth, Paris, 1886 (eig. 1887).
(8) Over het werk van Robert de Borron schreef ik in het Tijdschrift voor Ned. taal en letterkunde,
I (Leiden, 1881) bl. 314-332.
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1200 moet geschreven hebben. De eerste roman behandelt de voorgeschiedenis van
het graal, d.i. van ‘den nap daer Jesus die eerste misse in sanc’, welke door Jozef van
Arimathea wordt bewaard en de zegenaanbrengende talisman wordt voor eene geheele
schare Christenen, die, na de verovering van Jerusalem door de Romeinen, onder
Jozef's leiding rondzwerven en zich eindelijk in vier afdeelingen splitsen en over de
wereld verspreiden. Het graal blijft dan in het bezit van die afdeeling, welke aan de
leiding van Jozef's zwager Bron, bijgenaamd ‘de rike Visscher’, was toevertrouwd.
De tweede roman bevat de geschiedenis van Merlijn, het door incubatie des duivels
bij eene reine maagd verwekte ‘vaderlooze kind’, dat op zijn zevende jaar de
vertrouwde raadsman wordt van den Britschen koning Vertegier en later van diens
overwinnaar Uter, wien hij in zijne overspelige liefde tot Ygerne bijstaat, en aan
wiens zoon Artur hij na zijns vaders dood den troon verzekert(1).
Evenmin als bij den Alexander bepaalde Maerlant zich hier tot eene eenvoudige
vertaling. Hij polemiseert in de Historie van den Grale niet alleen tegen zijn origineel,
maar ook tegen een nog niet weergevonden, uit het Fransch in het Dietsch vertaald
‘Dichte Van ons Heren Wrake,
Dat es wyde bekant
Ende maecte een pape in Vlaenderlant’(2),

terwijl hij in Merlijns boeck een omstreeks 900 verzen groot pleidooi invoegt tusschen
Maskaroen, den procureur der duivelen, en Maria, de advocate der door Christus uit
de hel verloste menschen, die door den duivel teruggeëischt worden(3).

(1) Voor eene beknopte inhoudsopgave dezer romans verwijs ik naar mijne Geschiedenis der
Nederl. Letterkunde I (Haarlem, 1887) bl. 167-169.
(2) Merlijn vs. 26-28; vgl. vs. 224, 590.
(3) Merlijn vs. 2013-2900. Dr J. Franck heeft, op grond van de taal, het vermoeden uitgesproken,
dat deze episode niet door Maerlant, maar wat later door een ander in den roman zou zijn
ingevoegd, doch de episode is te kort en de taal van het geheele werk in ons Hs. te weinig
Nederlandsch, om uit de taal alleen eene dergelijke gevolgtrekking te wettigen. Een ander,
in hoofdzaak met dit pleidooi overeenkomend, maar naar een afwijkend origineel bewerkt
satansproces is onder den titel Maskeroen naar een Oxfordsch Hs. uitg. door F.A. Snellaert,
in de Ned. Gedichten uit de veertiende eeuw van Jan Boendale, Hein van Aken en anderen,
Brussel 1869, bl. 493-538. Over de verhouding van Maerlant's werk tot zijn origineel handelde
ik uitvoerig in het Tijdschrift voor Ned. Taal- en letterkunde I (1881) bl. 332-354.
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Toen Maerlant eenmaal, misschien op verlangen zijner adellijke begunstigers, door
't vertalen van den Merlijn de modelitteratuur dier dagen had helpen uitbreiden, kon
hij er gemakkelijk toe komen, ook andere Britsche romans te vertalen. Weldra,
vermoedelijk in 1262 of 1263, volgde dan ook een andere, in den blijkbaar verminkten
vorm, waarin wij hem bezitten, veel kortere roman van 3840 verzen, waarvan de stof
aan denzelfden sagenkring ontleend is, namelijk den roman van Torec(1). Den proloog
er van kennen wij niet, en dus wordt Maerlant er dan ook niet in genoemd als de
dichter, maar de proloog der Historie van Troyen heeft hem ons als zoodanig doen
kennen. De roman is vertaald uit het Fransch(2), maar het origineel is nog niet
teruggevonden(3), zoodat wij dus niet weten, in hoever Maerlant er van is afgeweken,
en evenmin of hij daarin zelf die bestanddeelen heeft gebracht, die den Torec
kenmerken als een werk uit den vervaltijd der ridderpoëzie.
Het gedicht bevat eene tamelijk onsamenhangende, zeer waarschijnlijk door den
afschrijver besnoeide, misschien hier en daar ook geïnterpoleerde, reeks van
avonturen, waarvan Torec, die een aan zijne grootmoeder Mariole ontroofden ‘cirkel’
of diadeem terugwint, het middelpunt uitmaakt, en waarin de zoo gevierde ridders
van Arturs tafelronde volstrekt niet de mooie rol spelen(4). De geest van den roman
is in

(1) Hij komt alleen voor in het groote Haagsche Hs. van den Lancelot, III vs. 23127-26964, en
is daarmee dus uitg. door Dr W.J.A. Jonckbloet, Roman van Lancelot II ('s-Grav. 1849), bl.
157-183. Later gaf ik hem afzonderlijk uit: Maerlants Roman van Torec, opnieuw naar het
handschrift uitg. en van eene inleiding en woordenlijst voorzien, Leiden 1875.
(2) Zie Torec vs. 2378.
(3) Wij weten alleen, dat den 12 Nov. 1392 koningin Isabeau de Bavière een ‘Torrez rimé, bien
historié et escript’ in handen had, die tot de boekerij van het Louvre behoorde, maar waarvan
het verlies in 1411 geconstateerd werd. Zie Gaston Paris, Histoire littéraire de la France
XXX (Paris 1888) p. 263-269.
(4) Voor eene beknopte inhoudsopgave verwijs ik naar mijne inleiding op de Torecuitgave bl.
XVII-XX en mijne Geschiedenîs der Ned. Letterkunde I bl. 194-196.
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menig opzicht veeleer burgerlijk dan ridderlijk, en eene episode er in(1) geeft zelfs
een beeld van de dertiende eeuw, waarvan de burgerlijke kleur eene sprekende
tegenstelling vormt tot de mystieke tint, die de andere Britsche romans kleurt;
zedekundige bespiegelingen breken het verhaal af en de schrijver treedt daarbij zelfs
vijandig tegen de hoogere standen op; kortom het geheel geeft ons den indruk, dat,
wie zulk een werk schreef, niet dien geest bezat, welke een vereischte was voor de
dichters van ridderromans, en dus beter deed, andere onderwerpen te kiezen, bv. de
zeden zijns tijds of de wetenschap zijner dagen.
Dat deed Maerlant dan ook, toen hij omstreeks denzelfden tijd twee kleine, nu
verloren werkjes vervaardigde, ‘den Sompniarijs ende den corten Lapidarijs’(2). Het
eerste was blijkbaar een werkje over de beteekenis van droomen (Somniarius =
droomuitlegger), het tweede moet gehandeld hebben over de genees- en tooverkracht
van gesteenten. Vermoedelijk was het eene vertaling van den Lapidarius, een gedicht
in 743 hexameters, waarin Marbodeus, bisschop van Rennes († 1123), zestig steenen
beschrijft(3), en werd het later door Maerlant geheel of gedeeltelijk opgenomen in het
twaalfde boek van zijn Naturen Bloeme(4).
Daarna schreef Maerlant zijn uitvoerigsten roman, de Historie

(1) Torec vs. 2363-2602; vgl. mijne inl. op den Torec, bl. XX-XXXIX.
(2) Wij kennen het voormalig bestaan daarvan alleen uit de vermelding Hist. van Troyen vs. 59
vlg.
(3) Zie daarover Dr G.Ph.F. Groshans, Taal- en Letterbode III (1872) bl. 319 vlg. Het is uitg.
onder den titel Marbodei Galli poetae vetustissimi De lapidibus pretiosis Enchiridion,
Wolffenb. 1740.
(4) Dat twaalfde boek toch wijst Maerlant, Nat. Bloeme VII vs. 339 aan als ‘Lapidaris hiernaer’,
evenals hij het, Nat. Bloeme III vs. 2097 noemt ‘der steene boec’. Zelfs zegt hij, Nat. Bloeme
III vs. 2087: ‘Lapidaris ende Jacob seghet’, wat blijkbaar beteekent: ‘de oorspronkelijke
Lapidarius en Jacobs vertaling daarvan’. Het vermoeden, dat zijn origineel de Lapidarius
van Marbodeus geweest is, wordt gesteund door de opmerking van Dr W.H. van de Sande
Bakhuysen in het Tijdschrift voor Ned. taal en letterkunde II (Leiden 1882), bl. 110 vlg., dat
Nat. Bloeme XII vs. 417-432 noch in Vincentius' Speculum Naturale noch in Thomas' De
naturis rerum zóó te vinden is, maar uitsluitend in Marbodeus' Lapidarius.
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van Troyen(1), die 40,880 verzen groot is en dus langer dan zijne drie vorige romans
te zamen.
Hij noemt zich zelf den schrijver, niet alleen in den roman zelf(2), maar nog later
in den Rijmbijbel(3) en in den Spiegel Historiael, waar hij zegt:
‘Die dat langhe wille lesen,
Hoe die favelen van desen
Dat Walsch spreect entie poeten,
Ghae daer wi hem sullen heten
Ten Dietschen, dat wide es becant
Ende wi maecten te Merlant’(4).

Wij zien daaruit dus tevens, dat hij nog te Maerlant woonde, toen hij dezen roman
vertaalde; maar wanneer hij het deed, weten wij niet. Vermoedelijk evenwel voltooide
hij hem eerst in 1264, daar hij er lang over gewerkt moet hebben en de Torec, zooals
wij zagen, in 1262 of 1263 geschreven schijnt. Zijn origineel noemt hij uitdrukkelijk:
‘Een, hiet Benoot van Sente More,
Dichtet van Latijn in Romans
Met rimen, scone ende gans,

(1) Er bestaan 16 fragmenten van zes Hss. van, samen bijna 9600 verzen. Zij zijn langzamerhand
uitg. door W.C. Ackersdijck, in de N. Werken van de Maatsch. der Ned. Lett. I (1824) bl.
201-286, door Ph. Blommaert, Oudvlaemsche Gedichten I (Gent. 1838) bl. 1-56, II (Gent
1841) bl. 73-100 en Theophilus gevolgd door negen andere gedichten, Gent. 1858 bl. 56-74,
door J. Feifalik, Anteiger für kunde der deutschen Vorzeit, N. Folge IV (1856) p. 199 vlg.,
door P. Weemaes, Noord en Zuid VI (1870) bl. 469-484, door Dr J.H. Gallee, Tijdschrift
voor Ned. taal en lett. II (1882) bl. 118-132, en door Dr J. Verdam, Episodes uit Maerlant's
Historie van Troyen, Gron. 1874, die al de toen reeds uitgegeven fragmenten opnieuw, met
nog een paar vermeerderd, opnam, maar vergeleken met het in 1871 gevonden volledig Hs.
van den roman, eenigszins in Kleefsch dialect geschreven omstreeks 1400 en toebehoorende
aan den Graaf von Loë te Wissen. Ook uit dat Hs. gaf Verdam eenige proeven, zoodat de
door hem uitg. episodes met elkaar 11071 verzen bedragen. Het geheele Hs. met de fragmenten
werd daarna uitg. door Nap. de Pauw en Edw. Gailliard, Dit is die Istory van Troyen van
Jacob van Maerlant, Gent 1889-91. IV deelen.
(2) Hist. van Troyen vs. 53 vlg. 1927 (bij Verdam vs. 1086), 1932 (bij Verd. 1091), 6579, 27736.
(3) Rijmbijbel vs. 7778-7780, 7915-7918, 7923-7926.
(4) Sp. Hist. I2, 16 vs. 21-26. Ook spreekt hij er van Sp. Hist. I2 14 vs. 38-52.
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In den Dietsche dichtet Jacop
Van Merlant’(1).

Het was de Roman de Troie(2), in 1160 gedicht door Benoit de St-More, en
hoofdzakelijk geput uit twee in de middeleeuwen zeer geliefde geschriften, namelijk
de Ephemeris belli Trojani van Dictys Cretensis en de Historia de excidio Troiae
van Dares Phrygius, waarop wij later nog wel eens uitvoeriger terugkomen.
Maerlant was niet de eerste, die dezen roman begon te vertalen. Reeds in het begin
van de 13de eeuw had Herbort von Fritslâr hem in 't Hoogduitsch vertaald, en hij zelf
zegt: ‘oec is ghedicht in Dietsch een deel’(3), want
‘Segher Dengotgaf
Heft daeraf ghedicht een deel:
Dat is van Troyen dat Proyeel,
(Dit is ghedicht oec langhen tijt)
Ende aent Proyeel die VIIste strijt’(4).

Segher vertaalde echter niet meer dan bijna 1300 verzen, waarbij hij nog ruim 1000
verzen van zich zelf of uit andere bronnen geput voegde, welke grootendeels bekend
zijn onder den titel van ‘Dat Prieel van Troyen’(5). Het werk van Segher nu nam
Maerlant geheel in het zijne op, doch niet zonder telkens uitdrukkelijk mee te deelen,
waar Segher's werk begint en waar het eindigt(6).
Het oorspronkelijke was omstreeks 30,000 verzen groot en behandelde den
Trojaanschen oorlog in zijn vollen omvang met de

(1) Hist. van Troyen vs. 50-54. Zie verder nog Hist. van Troyen vs. 437 (bij Verd. 194), 1925
(bij Verd. 1084), 4779, 5364, 6516, 6576, 17936, 18489, 19583, 22430, 22647, 23555, 23701,
25439, 27734, 27741, enz. enz.
(2) Uitg. door A. Joly, Paris 1870.
(3) Hist van Troyen vs. 7.
(4) Hist. van Troyen vs. 12-16; vgl. Sp. Hist. I2, 14 vs. 48-50.
(5) Het Prieel van Troyen maakt vs. 14591-15502 (bij Verdam vs. 2771-3694) uit, het tweede
stuk van Segher, 't Paerlement van Troyen, dat gedeeltelijk uit het Fransch vertaald is, vormt
vs. 15503-15858 (bij Verd. vs. 3695-4060), het derde, geheel vertaalde, stuk, De sevenste
strijt vs. 16493-17500 (bij Verd. vs. 4288-5309).
(6) Zie over Maerlant's verhouding tot het werk van Segher Dr J. Verdam, Inleiding bl. 14-21.
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aanleiding er toe, namelijk den Argonautentocht, en de gevolgen er van, namelijk
de omdoling der Grieksche en Trojaansche helden tot de zwerftochten van Aeneas
en de stichting van het Romeinsche rijk toe(1). Toch had Maerlant er, naar zijne
gewoonte, nog lust in, het werk aanmerkelijk uit te breiden door er allerlei episodes
in op te nemen: vooreerst dezelfde aardrijksbeschrijving, die hij reeds in zijnen
Alexander had ingelascht, en vervolgens groote stukken uit classieke dichters, namelijk
de geheele Achilleis van Papinius Statius, een kort begrip der Aeneis van Virgilius
en het een en ander uit het XIIde en XIIIde boek der Metamorphosen van Ovidius,
zoodat hij later met recht zeggen kon:
‘Dat rapede ic wilen harentare
Van Benoite ende van Virgiliuse,
Van Statiuse ende van Ovidiuse’(2).

Wij zien uit de wijze, waarop Maerlant zijne Historie van Troyen samenstelde,
opnieuw, dat hij niet een eenvoudig vertaler was, maar een man van studie, die
trachtte zijn werk zoo volledig mogelijk te maken en er daarom alle bronnen voor
raadpleegde, die binnen zijn bereik waren. Tevens openbaart zich ook hier weder
zijne waarheidsliefde, waarvan hij zelfs uitdrukkelijk getuigt door te zeggen:
‘Jacob en dicht niet daernaer
Anders dan hy hout overwaer’(3).

Hij verkeerde inderdaad inden waan, dat hij zuivere geschiedenis had verteld, en het
speet hem later genoeg, toen het hem

(1) Voor eene beknopte inhoudsopgave verwijs ik naar mijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde
I bl. 106-109. Maerlant zelf geeft in den aanvang van zijn werk eene ‘tafele’, vs. 61-646.
(2) Sp. Hist. I2, 14 vs. 42-44. Zoo moet deze plaats gelezen worden blijkens het Brusselsche Hs.,
waarmee U, het Leidsche, ‘dat raepte ic hare entare’, in overeenstemming is. Zie Dr J. Verdam,
Verslag. en Mededeel. der K. Akad. van Wet. Afd. Lett. 3 R VI (1889 bl. 24 vlg. Zoo is deze
plaats ook volkomen verstaanbaar en behoeft men niet meer met Dr M. de Vries en Dr E.
Verwijs, Uitg. van den Spiegel Historiael, Inl. bl. LV-LVII, aan te nemen, dat er vooraf een
paar regels zouden uitgevallen zijn.
(3) Hist. van Troyen vs. 1927 vlg. (bij Verd. vs. 1086 vlg.)
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bleek, dat hij er waarheid en verdichting in had vermengd. Ook spreekt uit dit werk,
meer dan uit de vorige, eene ernstige beschouwing van het leven. Zelfs in zijn oordeel
over de vrouwen komt dat uit. Wel konden wij boven nog eene plaats uit de Historie
van Troyen aanhalen, waarin hij den Franschen dichter volgde bij diens ongunstige
beoordeeling van het vrouwelijk geslacht, maar wij moesten toch toen reeds opmerken,
dat hij ter wille van Maria hare eer wenschte te handhaven, en voegen daar nu nog
eene andere plaats uit de Historie van Troyen bij, waarin hij de zwakken onder haar
verontschuldigt en de goeden onder haar uitbundig prijst door te zeggen:
‘Scoenhede ende suverhede
Ghedueren node in één stede,
Men en beghert dinc onder den troen
Meer dan vrouwen, die sijn scoen,
Ende by bidden ende by claghen
Mach mense somwylen bejaghen.
Vint mense ghestade ende wys,
Die ingel, die is int paradys,
Is daer teghen te prysen cleen:
Ghemaelen gout ende duer steen
Sijn daerteghen al onghevoech’(1)

Naarmate Maerlant ouder en bezadigder werd, begon hij gunstiger over de vrouwen
en over de liefde te oordeelen. In zijn strophisch gedicht Wapene Martijn, dat zeker
niet lang na de Historie van Troyen geschreven is, erkent hij wel, dat de liefde dikwijls
terecht blind wordt genoemd, maar hij ontkent, dat die de ware liefde zou wezen.
Integendeel het is schijnliefde van dezulken, die
‘Connen minnen niet een twint,
Die wankel sijn alse die wint’(2).

Wel kan hij niet loochenen, dat er inderdaad even weinig trouwe minnaars als zwarte
zwanen gevonden worden, en de heele wereld ‘in sange ende in rime slecht’ zijne
liefde betuigt

(1) Hist. van Troyen vs. 16105-16115 (bij Verd. vs. 4120-4130).
(2) Eerste Martijn vs. 436 vlg.
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zonder er eigenlijk veel van te meenen(1), maar van de ware liefde, de
‘Cracht, die twee herten tsamen bint
In één reene wanen’(2),

zegt hij daar toch:
‘Dat es tedelste delijt,
Alse hare scamelheit besnijt
Ende men trouwe hevet mare,
Die men vint ter werelt wijt,
Want soe talre stont verblijt
Rechts oft al hare ware.
Haer hope nemmermeer teglijt.
Die aldus sijn lijf verslijt,
Maect sine sinne clare:
Hi nes geen futselare’(3).

Elders in hetzelfde gedicht geeft hij te kennen, dat men geen ‘rude Vries’ moet wezen,
als men de liefde wil kennen, en dat ‘alrehande edele fruut’, dat de liefde oplevert,
nooit door de tong van eenen ‘dorper’ geproefd is(4). Eindelijk werpt hij nog in
hetzelfde gedicht de vraag op, aan wie de val der menschen moet geweten worden,
aan Adam, die van de verboden vrucht at, of aan Eva, die hem daartoe verleidde,
m.a.w. of de vrouw niet eigenlijk de grootste schuld heeft aan het kwaad en het
ongeluk, dat er in de wereld gevonden wordt. Gewoonlijk, zegt hij, beticht men de
vrouwen van al het kwaad, en het is waar, men vindt maar weinig trouwe vrouwen;
doch, voegt hij er bij, de mannen zijn zoo overvloedig in liefdesbetuigingen en hunne
woorden zijn zoo bedrieglijk, dat de vrouwen er wel niet veel waarde aan kunnen
hechten, maar daar vrouwen goedhartig zijn, verdienen de mannen, die de vrouwen
met valsche woorden bedriegen, dat God ze ‘sende ten helscen viere’(5). Bovendien

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Eerste Martijn vs. 443-455.
Eerste Martijn vs. 431 vlg.
Eerste Martijn vs. 420-429.
Eerste Martijn vs. 664-669.
Eerste Martijn vs. 924-936; vgl. Nat. Bloeme VI vs. 863-865:
‘Onsalech dorpere grongaert,
Scame di, dat du heves onwaert
Sonder redene dijn wijf’.
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wie niet door de vrouwen wil verleid worden, moet maar op zijne hoede zijn: de
vrouwen kunnen het niet helpen, dat de mannen ze zoo mooi vinden, en zij zijn niet
onweerstaanbaar als de magneetnaald, waardoor het staal zich tegen wil en dank
moet laten aantrekken(1):
‘Vrouwen sijn bi naturen goet:
Si slachten den wine enter gloet,
Die de werelt verbliden.
Die des wijns te vele indoet
Ende na den viere set den voet,
Hine cans niet geliden.
Waren die manne also behoet,
Dat si ogen, sin ende moet
Wel consten besniden,
So ware vrouwen minne spoet:
Nu werden si van minnen verwoet,
Diere dompelike toe tiden.
Dit doet vrouwen beniden’(2).

Maerlant laat zich dan ook door Martijn, zijnen vriend, glimlachend toevoegen:
‘Jacop, du best den vrouwen hout:
Du geves den mannen al de scout’(3),

en laat zich door hem gelijk geven, ook
‘Omme die Vrouwe hoge,
Daer ons afquam onse behout’(4),

want mocht eene vrouw - Eva - ook al de menschen ten val

(1) Eerste Martijn vs. 898-910.
(2) Eerste Martijn vs. 911-923. Hoe men deze plaats moet opvatten, wees ik aan in Noord en
Zuid IX (1886) bl. 125-127. Dezelfde gedachte vindt men ook bij Thomasîn von Zerclaere,
Der Welhische Gast vs. 1189-1200.
(3) Eerste Martijn vs. 963 vlg. Vgl. Dander Martijn vs. 40-44, waar Maerlant zich door Martijn
laat toevoegen:
‘Jacop, dit was oyt dijn doen,
Van vrouwen moeste dijn sermoen
Altoes beginnen of enden.
Waertu een dorper, du spraecs van coen,
Nu es dine herte dies ontfloen’.
(4) Eerste Martijn vs. 968 vlg.
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hebben gebracht, eene andere vrouw - Maria - heeft hen weer uit Lucifer's rijk verlost.
De eerste der drie samenspraken van Jacob en Martijn(1), gewoonlijk naar de
aanvangswoorden Wapene Martijn genoemd, waarin Maerlant zoo krachtig als
verdediger der vrouwen optreedt, behoort tot de belang wekkendste van Maerlant's
werken.
Het is eene samenspraak van Maerlant met eenen ons geheel onbekenden vriend
Martijn, in 75 strophen ieder van 13 verzen, waarin, na eene korte inleiding (vs. 1-52)
over tien verschillende vraagpunten (quodlibeta) wordt gehandeld, en wel telkens
op deze wijze, dat hetzij Jacob, hetzij Martijn eene quaestie opwerpt, die dan door
den ander wordt opgelost, terwijl hij, die haar gesteld heeft, steeds eindigt met de
oplossing goed te keuren en zelfs met enkele nieuwe argumenten te staven. De
inleiding, eene klacht over den achteruitgang van de wereld en vooral van den adel,
leidt van zelf tot het eerste vraagpunt

(1) Wij bezitten van de Martijns de volgende Hss.: 1o het Comburgsche Hs. te Stuttgart (uitg.
door E. Kausler, Denkmäler altnied. Sprache und Litteratur II Tübingen 1844 p. 611-676);
2o het Haagsche Hs. op de Kon. Bibliotheek (daarnaar is Dander Martijn het eerst uitg. door
M. Siegenbeek, Nieuwe Werken der Maatsch. der Ned. Lett. V 2 (Dordrecht 1841) bl.
125-153); 3o het Hs. van Heber (zie C.P. Serrure, Vad. Museum I bl. 122, IV bl. 55 vlg.) nu
op de universiteits-bibl. te Gent; 4o het Hs. van Clignett uit de 15de eeuw, eertijds in bezit
van C.P. Serrure; 5o het Zutfensche Hs. van den eersten en derden Martijn op de Acad. Bibl.
te Groningen (daarnaar is de eerste Martijn uitg. door A.C.W. Staring en M. Siegenbeek,
Nieuwe Werken der M. der Ned. Lett. III 2 (Dordrecht 1834) bl. 81-225 en de derde Martijn
door G.J. Meijer, Nalezingen op het leven van Jezus, Gron. 1838 bl. 119-152); 6o het Brugsche
Hs. van den eersten en dander Martijn in het archief te Brugge; 7o het Weener Hs. van den
derden Martijn (zie Maerlant's Sp. Hist. Tweede Partie, Inl. bl. VIII); 8o de Heidelbergsche
fragmenten (uitg. door F.J. Mone, Anzeiger zur kunde Teutscher Vorzeit VII (1838) p.
244-258, en 9o de tweede strophe van Dander Martijn op de Kon. Bibl. te 's-Grav.
(meegedeeld door F.H.G. Van Iterson. Stemmen uit den voortijd, Leiden 1857, bl. 187).
Bovendien bestaat er (op de Kon. Bibl. te 's-Grav.) een exemplaar van eenen druk van 1496
te Antwerpen bij Hendrick die lettersnider. Naar alle Hss. zijn de drie Martijns uitg. door Dr
E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Wapene Martijn met de vervolgen, Deventer 1857, en in
diens uitgave van Jacob van Maerlant's Strophische Gedichten, Gron. 1880 bl. 1-76. Vgl.
daarover Dr J. Franck, Anzeiger für deutsches Alterthum VIII (1882) p. 125-162. Naar Verwijs'
uitgave werd de eerste Martijn nog afgedrukt door Dr G. Penon, in Nederlandsche Dichten Prozawerken I (Gron. 1889) bl. 392-420.
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(vs. 53-130): hoe komt het, dat adel en edel niet meer, evenals vroeger, hetzelfde is?
Het tweede punt is (vs. 131-195): hoe kan een rechtvaardig God de boozen laten
gedijen ten koste van de goeden? Daarop volgt 3o (vs. 196-234): staat de eeuwigheid
van de hellestraf wel in verhouding tot de zonde, in een kort leven begaan? 4o (vs.
235-312): kunnen hoofdzonden niet worden uitgewischt door aalmoezen en
lichaamskastijding? 5o (vs. 313-455): is liefde blind, wat dan te zeggen van God, die
uit liefde mensch werd? 6o (vs. 456-585): waarom is er onderscheid van stand tusschen
de menschen, die toch alle van Adam afstammen? 7o (vs. 586-650): als alle menschen
broeders zijn, waarom haten en vermoorden zij dan elkaar? 8o (vs. 651-767): is het
hart of het oog verantwoordelijk voor de begeerlijkheid der menschen? 9o (vs.
768-871): wat is beter, rijkdom, dien de geestelijken najagen, of armoede, die zij
aanprijzen? en 10o (vs. 872-975): zijn de vrouwen de schuld van hetgeen de mannen
misdoen en lijden?
Kortheidshalve laat ik hier de wijze, waarop Maerlant deze vragen oplost,
onvermeld, te meer omdat zij alle in den loop van dit werk toch weder ter sprake
moeten komen. Alleen merk ik terloops op, dat het achtste onderwerp eenigszins
anders wordt behandeld, dan de andere, daar Maerlant daarbij oog en hart zelf
sprekende invoert(1). Of Maerlant bij de behandeling van al deze punten geheel
zelfstandig is te werk gegaan, dan of hij van de bestaande verzamelingen van opgeloste
quodlibeta, zooals bij voorbeeld die van Hendrik van Gent, gebruik heeft gemaakt,
kan ik niet beslissen, maar houd ik voor niet onwaarschijnlijk.
Aan het begin van den tweeden of Dander Martijn wekt Jacob ‘als een stotel ram’
zijnen vriend Martijn op, om liever dan in den zwijmel van wereldsche genietingen
te verzinken, flink het hoofd op te steken, ernstige zaken te overdenken en weder als
te voren in eenen dialoog te bespreken; en dan oppert

(1) Met Kausler zou men kunnen vermoeden, dat Maerlant voor dit punt gebruik gemaakt heeft
van eene Disputatio inter cor et oculum, voorkomende in The latin poems commonly attributed
to Walter Mapes, coll. and ed. by Thomas Wright, London 1841 p. 93 vlgg.
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hij de volgende quaestie, waarover in 26 strophen ieder van 13 verzen wordt
gehandeld: ik heb eene vrouw vurig lief, maar zij is er niet toe te bewegen mij hare
wederliefde te schenken; daarentegen is eene andere vrouw, die mij geheel
onverschillig is, mij hartelijk genegen: stel nu, dat beide vrouwen tegelijk in
levensgevaar verkeerden, en ik in staat was maar ééne van beide te redden, welke
van de twee zou ik dan behooren te redden? Hoe Maerlant zelf deze quaestie oplost,
zullen wij in het vierde hoofdstuk van dit werk zien.
De derde Martijn, die ook Van der Drievoudichede getiteld is, bespreekt in 39
strophen van 13 verzen den inhoud van het Symbolum Pseudo-Athanasianum en van
het Credo, en zal in het volgende hoofdstuk uitvoerig behandeld worden.
De eerste Martijn behoorde ongetwijfeld tot de laatste werken, die onze dichter
gedurende zijn verblijf in Maerlant schreef, want alleen door dat aan te nemen kunnen
wij begrijpen, waarom hij in Dander Martijn zijnen vriend doet zeggen:
‘Jacop, du woens in den Dam,
Ende ic t'Utrecht; dies ben ic gram,
Dat wi dus sijn versceden’(1).

Van het eiland Voorne vertrok Maerlant dus naar Damme, de havenstad van Brugge,
waar hij volgens de overlevering(2) ‘scepenclerc’ werd. De reden van zijne verhuizing
weten wij niet, want de gissing, dat hij van zijn kosterambt zou ontzet zijn, wordt
door niets gerechtvaardigd(3). Even weinig zeker-

(1) Dander Martijn vs. 14-16.
(2) Men vindt die overlevering het eerst bij Sanderus, De Scriptoribus Flandriae, Antv. 1624,
p. 80 (vgl. Flandria illustrata, Col. Agripp. I 298): ‘Scriba fuit Dammensis, ubi ejus effigies
artificiose sculpta habitu philosophico, dextra calamum tenentis ac librum apertum in pulpito,
in domo civica visitur.’ Van dit beeldje, in eenen balk van het in 1466 te Damme gebouwde
raadhuis gehouwen, dat echter veeleer een oudtestamentisch persoon, dan Maerlant voorstelt,
vindt men afbeeldingen in het Belg. Museum II (Gent, 1838) bl. 453, bij L. Macquet, Histoire
de la ville de Damme, Bruges, 1856 en bij Mr C.A. Serrure, Letterk. Geschiedenis van
Vlaanderen I (Gent, 1872).
(3) Dr J. van Vloten heeft die gissing herhaaldelijk verkondigd (o.a. in de Inl. op zijne Kleine
Gedichten van Jacob van Maerlant, Haarlem, 1878, bl. 15 vlg.) en er zich boos over gemaakt,
dat anderen haar niet voetstoots aanvaardden. Hij grondde zich op de samenspraak Van Scalc
ende Clerc (naar een Hs. in de Bibl. der Maatsch. der Ned. Lett. te Leiden - nr 208 - 't eerst
uitg. door Dr M. de Vries, Nieuwe werken der M. der Ned. Lett. VI (1844) bl. 123-186), die
hij aan Maerlant toekende, maar zonder voldoend bewijs, en waarin vs. 199 vlg. deze woorden
voorkomen: ‘sal uwe costerie bliven staen, ghi moet te tide seggen Amen.’ Maerlant nu was
niet gewoon ‘te tide Amen te seggen’, zoo redeneert van Vloten, ergo hij is als koster
ontslagen. Niet alleen mist van Vloten's gissing allen deugdelijken grond, maar zij is ook
zeer onwaarschijnlijk 1o omdat het gedicht zich door houterigheid en onbeholpenheid eer
als eene zwakke navolging van Maerlant's gedichten dan als een werk van den kunstigen
strophendichter doet kennen, en 2o omdat Maerlant in den heer van Voorne een te machtig
beschermer bezat, om niet gevrijwaard te zijn tegen iedere vervolging. Ten overvloede zie
men nog Dr E. Verwijs, Van enen manne, die gherne cnollen vercoopt, ene goede boerde,
's-Grav. 1878, bl. 62-68.
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heid hebben wij aangaande den juisten tijd van zijn vertrek, en verschillende gissingen
zijn daarover dan ook reeds geopperd(1). Het waarschijnlijkst acht ik het, dat Maerlant
zich in 1266 of 1267 te Damme gevestigd heeft, en dat zijn eerste Martijn dus
omstreeks 1266 geschreven is(2). Mijne meening berust op enkele andere gissingen,
namelijk dat Der Naturen Bloeme door Maerlant kort na zijne verhuizing naar Damme
vervaardigd zal zijn, dat zijn Heimelicheit der Heimelicheden daaraan vooraf is
gegaan, en dat dit werk na de Historie van Troyen, dus na 1264, is geschreven,
vermoedelijk in 1266. Tot dat laatste jaartal is men(3) gekomen door te vermoeden,
dat het bestemd was voor een aankomend vorst, die juist de regeering aan-

(1) De laatste gissing, die van Dr Jonckbloet, was, dat Maerlant even na 1261 naar Damme zou
verhuisd zijn, en deze geleerde bleef haar te onrechte ook nog in den derden druk zijner
Gesch. der Ned. Letterkunde II (1885) bl. 37 handhaven, nadat Dr E. Verwijs, Inl. op Der
Naturen Bloeme, bl. XXXIX, de onjuistheid er van reeds had aangetoond.
(2) Mr C.A. Serrure, Lett. Geschiedenis van Vlaanderen I (Gent, 1872) bl. 312 vlg. stelde den
eersten Martijn eerst tusschen 1288 en 1290, omdat hij vs. 619 vlg.: ‘Over see noch upten
Rijn soude men niemen ontliven’ geschreven achtte onder den invloed van ‘de worsteling
der Christenen uit den Oosten tegen de Mahomedanen, welke het innemen van Ptolemais
voorafging, alsook op den Limburgschen oorlog, die eerst in 1282 op de Maas begonnen, in
1287 op den Rhijn zich verplaatste’; maar in den lande van Oversee werd onophoudelijk
gestreden gedurende de geheele 13de eeuw, en gedurende de tweede helft van die eeuw
werden de Rijnstreken - ook buiten Nederland, waarop Maerlant natuurlijk evengoed kon
doelen, - voortdurend door roofridders onveilig gemaakt.
(3) Dr Jonckbloet, Gesch. der Ned. Lett. I (1868) bl. 270 vlg., 3de dr. II (1885), bl. 43.
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vaardde, en in dat geval ligt het voor de hand, aan Floris V te denken, die in 1266
mondig en tot regeeren gerechtigd verklaard werd. Daar die jonge vorst toen eerst
twaalf jaar oud was, kon hij zeer gepast door Maerlant als ‘lieve neve’ (d.i. kleinzoon)
worden toegesproken(1).
De Heimelicheit der Heimelicheden(2) is een gedicht in omstreeks 2150 verzen,
vertaald naar het in de middeleeuwen zeer verspreide Latijnsche geschrift Secreta
secretorum, dat zelf weder uit het Arabisch overgebracht, maar van Griekschen
oorsprong is, en in de middeleeuwen algemeen aan Aristoteles werd toegeschreven,
ook door Maerlant, die zegt:
‘Vindire iet, dat te prisene es,
Dat visierde Aristoteles:
Vindire oec iet onnuts inne,
Dat tijt minen dommen sinne’(3).

In den proloog van het gedicht noemt ‘Jacop van Merlant’ zich zelf den vertaler(4)
van het werk, dat een jeugdig vorst trachtte in te wijden in de geheimen der
regeerkunst, en wel in 43 hoofdstukken, die echter een zeer onsystematisch geordend
geheel vormen, voor een derde deel (het middelste) meer eene gezondheidsleer dan
eene staatsleer behelzen, en nu en dan in herhalingen en noodelooze uitweidingen
vervallen. Over den

(1) Heiml. vs. 8. Dat ‘lieve neve’ had dan dezelfde kracht als onze gemoedelijke woorden ‘mijn
zoon’ in den mond van den meester tot zijn jeugdigen leerling.
(2) Een niet geheel volledig Hs. op de Bibliotheek der Maatsch. der Ned. Letterkunde te Leiden
(Hs. nr 169, bl. 21-26) en een volledig Hs. op de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage werden gebruikt
bij de uitgave van Dr J. Clarisse, Nieuwe Werken van de Maatsch. der Ned. Lett. IV
(Dordrecht, 1838). Naar het Comburgsche Hs. te Stuttgart werd het werk uitg. door E. Kausler,
Denkmäler altnied. Sprache und Litt. II (Tübingen, 1844) p. 483-556, die er in het derde
deel (Leipzig, 1866) p. 289-330 eene doorloopende vergelijking met het origineel bijvoegde.
(3) Heiml. vs. 19-22; vgl. Sp. Hist. I4, 56 vs. 43.
(4) Heiml. vs. 9. Dat die naam in het Leidsche Hs. ontbreekt, deed J. Clarisse te onrechte aan
het auteurschap van Maerlant twijfelen. Wij behoeven dat nog te minder te doen, omdat uit
Sp. Hist. I4, 56 vs. 41-52, die niet bij Vincentius voorkomen, en overeenstemmen met Heiml.
vs. 1537-1586 en ook met Heiml. vs. 1708 vlgg. blijkt, dat Maerlant de Secreta secretorum
goed heeft gekend.
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inhoud zullen wij in de verdere gedeelten van ons werk nog dikwijls gelegenheid
hebben te spreken(1).
Na de Heimelicheit der Heimelicheden(2) schreef Maerlant zijn werk Van der
Naturen Bloeme(3), eene niet zelden wijzigende, dikwijls bekortende(4), maar nu en
dan ook door ingevoegde moralisaties uitbreidende vertaling van De Naturis rerum,
eene natuurlijke historie in twintig boeken, die veelal werd toegeschreven aan Albertus
Magnus, ook door Maerlant, die zegt:
‘Maer daer ic dit uut hebbe bescreven,
Hebbic van broeder Alebrechte
Van Coelne, die men wel mit rechte
Heten mach bloeme der clergien’(5).

Toch was een ander er de vervaardiger van, namelijk Thomas van Cantimpré(6),
geboren in 1201 te St-Pieters-Leeuw bij Brussel, van 1217 tot 1232 regulier kanunnik
te Cantimpré bij

(1) Voor eene beknopte inhoudsopgave verwijs ik naar mijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde
I bl. 336 vlg.
(2) Alleen door aan te nemen, dat de Heimelicheit vóór Der Nat. Bloeme is geschreven, kan men
begrijpen, waarom Maerlant de Ordo vivendi philosophice, secundum Aristotelem, die Thomas
van Cantimpré in zijn werk aan de Secreta secretorum had ontleend, en die Maerlant dus
reeds in zijn Heimlicheit had vertaald, bij de vertaling van Thomas' werk oversloeg.
(3) Behalve tal van hier en buitenslands verspreide fragmenten, bestaan er van Der Naturen
Bloeme nog acht volledige Hss. 1o op het Britsch Museum te Londen, 2o op de Bibl. te
Berlijn, 3o op de Bibl. te Detmold, 4o op de Bibl. te Hamburg, 5o het Leidsche, vermoedelijk
van 1307 op de Acad. bibl. te Leiden, 6o het Haagsche (vroeger in bezit van Mr J. Visser)
op de Kon. bibl. te 's-Gravenhage, 7o het Amsterdamsche op de Bibl. der Kon. Acad. en 8o
het Brusselsche (vroeger in bezit van J.F. Willems) op de Bourg. Bibl. te Brussel. Naar het
Leidsche Hs. met gebruikmaking van de drie laatstgenoemde Hss. is het werk uitg. door Dr
E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme, Gron., 1878, II deelen, maar vooraf waren
reeds naar het Brusselsche, Hamburgsche, Detmoldsche, Haagsche en Berlijnsche Hs. de
eerste vier boeken uitg. door J.H. Bormans, Der Naturen Bloeme van Jacob van Maerlant,
Brussel, 1857.
(4) Van boek I vertaalde Maerlant slechts een klein stukje; boek II, XVI-XX liet hij geheel weg.
(5) Nat. Bloeme, prol. vs. 112-115; vgl. Nat Bloeme III vs. 1504-1506.
(6) Quétif et Echard, De scriptoribus ordinis Praedicatorum I p. 238: ‘Sic liber de rerum natura
Alberto Magno tribuitur, quem certum est opus esse nostri Thomae de Cantimprato.’ Vgl.
J.H. Bormans, Bulletin de l'Académie Royale de Belgique XIX (1852) p. 132-159.
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Kamerijk, en later, toen hij Dominicaner monnik geworden was, te Keulen leerling
van Albertus Magnus, te Parijs student en te Leuven, waar hij omstreeks 1270
overleed, onderprior en lector. Wel heeft Albertus van het werk zijns leerlings een
ruim, maar weinig dankbaar gebruik gemaakt voor de 27 boeken zijner Historia
animalium(1). Omstreeks 1244 moet Thomas zijn werk hebben vertooid, en reeds in
1250 had Vincentius Bellovacensis het voor een groot deel ingevoegd in zijn Speculum
Naturale, welk werk Maerlant ook stellig gekend heeft, toen hij het werk van Thomas
vertaalde(2).
Maerlant, die zijn werk in dertien boeken (samen ± 16660 verzen) verdeelde(3),
ving den proloog er van met deze woorden aan:
‘Jacob van Maerlant, die dit dichte
Omme te sendene tere gichte,
Wille datmen dit boec noeme
In Dietsche Der Naturen Bloeme’.

Het was dus bestemd om een geschenk te wezen; en wien hij het toedacht, zegt hij
een eind verder zelf:
‘Dit dichtic dor sinen wille,
Dien ics an lude ende stille,
Dats mijn here Nyclaes van Cats.
Omdat mi ghebreect scats,
Bi dien biddic, dat hem ghename si
Dit juweelkijn van mi’(4).

(1) Te vinden in de Opera Alberti Magni, Lugd., 1651, p. 575-684. Het werk van Thomas
Cantimpratensis bestaat nog maar alleen in handschrift.
(2) Men vindt toch bij Maerlant het een en ander, dat niet in Thomas' werk voorkomt, maar wel
in Vincentius' Speculum Naturale, bv. Nat. Bloeme X, vs. 1-50 en 55 vlgg. XII, vs. 65 vlgg.
De onjuistheid der bewering van Jos. Haupt. - zie Ferd. von Hellwald, Taal- en Letterbode
IV. bl. 85 vlg. - dat het Buch der Natur van Conrad von Megenberg (uitg. door Franz Pfeiffer,
Stuttgart, 1861) en Maerlant's Naturen Bloeme eene andere gemeenschappelijke bron zouden
hebben, is weerlegd door Dr E Verwijs in zijne uitgave, Inl. bl. XXVIII-XXXV. Wel heeft
Maerlant voor zijn twaalfde boek vermoedelijk van zijn eigen Lapidarijs gebruikt gemaakt.
Zie boven bl. 48.
(3) Zóó, dat boek I aan het slot van het eerste en het geheele derde boek van Thomas beantwoordt,
en boek II-XIII aan boek IV-XV van Thomas.
(4) Nat. Bloeme, prol. vs. 147-152.
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Maerlant voegt dus Nicolaas van Cats toe: een rijk man ben ik niet; stel u dus in
plaats van met geld met een ander kleinood, een dichtwerk van mij tevreden.
Mogen wij uit deze woorden de gevolgtrekking maken, dat Maerlant bij den heer
van Cats in de schuld stond? Misschien wel. In elk geval mogen wij den heer van
Cats gerust voor eenen beschermer en weldoener van Maerlant houden, ook al weten
wij, dat hij eerst in den loop van 1272 ridder geslagen werd en dus tusschen 1266 en
1269, waarin Der Naturen Bloeme geschreven schijnt, nog jong genoeg was, om
door Maerlant als ‘edel jonghelinc’ aangesproken te worden(1). Doch ook reeds als
schildknaap was hij een aanzienlijk, en vooral later als ridder een hoogst invloedrijk
Zeeuwsch edelman, een vertrouwd raadsman van den jongen graaf Floris. Was
Maerlant door bemiddeling van Nyclaes van Cats misschien scepenclerc van Damme
geworden? 't Kan zijn. In elk geval is Der Naturen Bloeme zeer vermoedelijk
geschreven in den eersten tijd van 's dichters tweede verblijf in zijne geboortestreek.
Daaruit toch laat het zich ongezocht verklaren, dat hij zoo dikwijls naast de algemeen
Dietsche namen voor dieren ook de Vlaamsche namen vermeldt, die hem na zijne
lange afwezigheid weder als oude bekende in de ooren klonken(2).
Vraagt men, wat Maerlant met zijn Naturen Bloeme beoogde, dan luidt zijn eigen
antwoord:
‘Wien so favelen dan vernoyen,
Ende onnutte loghene moyen,
Lese hier nutscap ende waer’(3),

(1) Nat. Bloeme III vs. 2654. Dr Jonckbloet betwijfelde te onrechte, of met deze woorden de
heer van Cats wel bedoeld werd, ofschoon Dr Verwijs reeds opmerkte, dat het zeker zeer
bevreemdend zou zijn, indien hier jongelingen in 't algemeen werden bedoeld. Zie Dr E.
Verwijs, Inl. op zijne uitgave bl. XL-XLVII en vgl. de studie van Dr Verwijs over den heer
van Cats in Verslagen en Mededeel. der Kon. Akad. van Wet. Afd. Lett. 2 R. VIII (1879) bl.
6-21, waar de onjuistheid wordt aangetoond van de vroeger gangbare meening, dat deze
aanzienlijke en tot aan zijnen dood in 1283 aan 't Hollandsche hof zoo invloedrijke edelman
eenmaal (en wel na 1266) voogd van Floris V zou geweest zijn.
(2) Zie boven bl. 28 vlg.
(3) Nat. Bloeme, prol. vs. 85-87.
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en verder:
‘Ende in alle desen boeken
Mach hi vinden, dies wil roeken,
Medicine ende dachcortinghe,
Scone reden ende leringhe’(1).

Met zijn groot werk over de natuur betreedt Maerlant dus het gebied van het leerdicht,
waarop hij met zijn Heimelicheit der Heimelicheden reeds de eerste schreden had
gezet. Aan fabelen en onnutte leugens, zooals de ridderromans, die hij in vroeger
tijd dichtte, heeft hij den rug toegekeerd, en zijn eerste Martijn was een gewrocht
uit de overgangsperiode van zijne vroegere wereldsche tot zijne latere practische,
ernstige werkzaamheid. Met het uitgebreide dichtwerk, dat op de Naturen Bloeme
volgde, met zijnen Rijmbijbel heeft hij in ondubbelzinnige bewoordingen getuigenis
afgelegd van de verandering in zijne levensbeschouwing, van zijne eigenlijke roeping
als dichter:
‘Maer nu suldi zonder vursten
Gode met mi bidden mede,
Dat Hi mi, dor dese waerdichede,
Die ic dichte van Siere wet,
Vergheve, dat ic mi besmet
Hebbe in logenliken saken,
Die mi de lichtheit dede maken
Van der herten ende vanden zinne
Ende vander wereliker minne’(2).

Hij verzocht dus, dat anderen voor hem God, op grond van dit verdienstelijk werk
over het Christelijk geloof, om vergeving zullen bidden, dat hij zich vroeger uit
lichtzinnigheid en wereldsgezindheid bezondigd heeft aan het schrijven van
leugenverhalen.
Rijmbijbel(3) is eigenlijk een latere naam voor dit dicht-

(1) Nat. Bloeme, prol. vs. 143-146.
(2) Rijmbijbel vs. 64-72.
(3) Het werk is uitg. door J. David, Rymbybel van Jacob van Maerlant, Brussel 1858-59. III
deelen. Aan die uitgave is een Berlijnsch Hs. van 1321 ten grondslag gelegd, maar vijf andere
Hss. zijn er bovendien nog voor geraadpleegd, namelijk het Hs. van J.F. Willems op de
Bourg. Bibl. te Brussel, het Hs. van Des Roches op dezelfde Bibl. en drie Hss., welke zich
nu op de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage bevinden, nam. het Hs. van Visser, het zeer verknoeide
Hs. van Huydecoper en het Hs., dat Bilderdijk in 1810 afschreef naar een oud Hs. van Clignett.
Door David zijn niet geraadpleegd: een Hs. op het Britsch Museum, het Zutfensche Hs. op
de Acad. bibl. te Groningen en het Leidsch Hs. op de Bibl. der Maatsch. der Ned. Lett. (Hs.
No 168). Bovendien wordt er nog van minstens acht andere Hss. en van tal van fragmenten
melding gemaakt. Zie daarover I. le Long, Boekzaal der Nederd. Bijbels, Amst. 1732, bl.
155-222, F.J. Mone, Uebersicht der nied. Volksliteratur, Tübingen 1838, p. 92-94, Dr W.J.A.
Jonckbloet en Dr M. de Vries, Versl. en Berigten der Vereen. voor oude Ned. Lett. III (Leiden
1846) bl. 15 vlg. en Louis D. Petit, Bibliographie der Mnl. taal en letterkunde, Leiden 1888,
bl. 110-113.
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werk; Maerlant zelf noemt het nooit anders dan Scolastica:
‘Scolastica willic ontbinden
In Dietsche wort uten Latine’(1).

Het is de vertaling van de uitgebreide Historia Scolastica, omstreeks 1150 vervaardigd
door Petrus Comestor (Boekenverslinder), eigenlijk Petrus Trecensis of Petrus van
Troyes in Champagne, waar hij eerst canonicus scholaster en sinds 1147 deken van
het kapittel der hoofdkerk was, tot hij in 1164 cancellarius van de hoofdkerk te Parijs
werd(2). Grooten roem had deze met zijn werk ingeoogst. Het was eene compilatie
van al hetgeen er geschiedkundigs in het Oude Testament en de Apocriefe boeken
van het Oude Testament voorkomt, en waaraan eene synopsis der Evangeliën was
toegevoegd(3). Bij dit doorloopend verhaal voegde Comestor hier en daar additiones
en incidentia, die eene korte vermelding van gelijktijdige gebeurtenissen uit de
ongewijde geschiedenis en ophelderende aanteekeningen, vooral van geographischen
aard, behelsden.
Het werk was al spoedig de vraagbaak geworden voor ieder,

(1) Rijmbijbel vs. 21 vlg. Zoo noemt Maerlant het ook op de vele plaatsen van zijn Sp. Hist.,
waar hij er naar verwijst, nam. Sp. Hist. I1, 12 vs. 5; 46 vs. 31; I2, 2 vs. 7; 6 vs. 41; 25 vs.
40; 48 vs. 14; I3, 10 vs. 43; 32 vs. 17; I5, 76 vs. 13; I6, 49 vs. 14. Ook Boendale noemt
Maerlant's werk Scolastica in zijnen Lekenspiegel II 35 vs. 10; 37 vs. 94.
(2) Men zie over hem en zijn werk J.A. Fabricius, Bibliotheca Lat. mediae et infimae aetatis I
(Hamburgi 1734) p. 1134-1138 en M.J.J. Brial, Histoire Litt. de la France XIV (Paris 1817)
p. 12-17.
(3) Een beknopt verhaal van de handelingen der Apostelen, waarmee de Historia Scolastica
besluit, schijnt niet het werk van Comestor te zijn en is door Maerlant dan ook niet vertaald.
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die zich aan theologische studiën wijdde, en Maerlant besloot het door zijne vertaling
ook onder het bereik der leeken te brengen; doch ook nu ging hij met eenige vrijheid
te werk door er namelijk mystieke uitleggingen van het bijbelverhaal, grootendeels
ter verheerlijking van Maria, en zedengispingen, meerendeels aan het adres der
geestelijkheid, in te voegen. Van den anderen kant heeft hij het werk weder zeer
bekort. Zelf zegt hij bv. wanneer hij het een en ander aangaande den tabernakel heeft
meegedeeld:
‘Ende weet wel, dat ic gheheel
Niet vulscrive dat tiende deel,
Omdat te lanc ware ende te swaer’(1),

en zoo heeft hij dikwijls gedaan. Of hij echter alleen om te bekorten de geheele
geschiedenis van Ruth weggelaten heeft, is de vraag. Toch is het werk nog 27104
verzen groot, en toen hij het voltooid had, voegde hij er op verzoek van ‘sijn lieve
vrient, dies dicwile heeft verdient’(2) nog 7788 verzen bij, die den ondergang van
Jerusalem verhalen en aan den, den Joden vijandigen, geest, welke in het geheele
werk doorstraalt en den ondergang der stad aan Gods toorn over de kruisiging van
Jezus toeschrijft, den titel dankten van Die wrake van Jherusalem(3). Hij volgde daarbij
het Bellum Judaicum van
‘Josephus, diet selve sach,
Een Joede daer vele sins an lach
Ende dien oec die scrifture priset,
Dat hi recht ende wareid wiset.
Hi scrijft also als hijt versach,
Ende hem sal ic, so ic best mach,
In Dietschen woorden volghen naer,
In rymen vray, in woorden waer’(4).

Toch is hij menigmaal van zijne bron, althans in dit opzicht

(1) Rijmbijbel vs. 4885-4887.
(2) Rijmbijbel vs. 27105 vlg.
(3) Dit werk komt steeds in de Hss. van den Rijmbijbel voor en is ook in David's uitgave met
doorloopende versnummering opgenomen.
(4) Rijmbijbel vs. 27121-28.
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afgeweken, dat hij het verhaal aanmerkelijk heeft bekort. Soms komt hij daarvoor
uit, bv. wanneer hij zegt:
‘Dor die lancheid van der jeeste
Cortic die redene daer ic mach’(1).

Dit vervolg werd voltooid den 25en Maart 1271 of, volgens de rekening van dien tijd,
den eersten dag van het jaar 1271. De schrijver getuigt dat zelf aan het einde van zijn
werk:
‘Up uwen (Maria's) dach naemt oec ende,
Die uptie achtenste kalende
Voer April bescreven staet:
Uptien dach, dat onse toeverlaet,
Jhesus, an u ghebodscept was.
Nu hoort, ic ben wel seker das,
Na die ghebornesse van onsen Here
Waest XIIc jaer en de mere
LXX ende in een ghegaen’.

Maerlant had het gedicht ten spijt van hen,
‘Die altoes versch ende nuwe
Talrestont sijn daertoe gerust,
Dat hem emmer begripens lust
Mijn gedichte ende mine wort’(2).

Wij kunnen niet anders denken, of zijne vorige werken, vooral de Martijns en Van
der Naturen Bloeme, moeten hem de vijandschap van geestelijken en groote heeren
op den hals gehaald hebben. De Rijmbijbel deed het niet minder. De ‘paepscap’ nam
het Maerlant kwalijk, dat hij de geheimen des bijbels aan de leeken had verklapt,
getuigen zijne eigene woorden:
‘Ende anderwaerven hebbic gewesen
In haer begripen van desen,
Want ic leeken weten dede
Uter Byblen die heimelichede’(3).

Dit getuigenis wordt bevestigd door Jan de Weert, die even na 1351 zegt:

(1) Rijmbijbel vs. 34480 vlg.
(2) Rijmbijbel vs. 74-77.
(3) Sp. Hist. I4, prol. vs. 83-86.
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‘Mijn conste en es niet also groot
Als Jacobs hier te voren,
Want die Bibele hi in Dietsche ontsloot
Ende voor sijn dicht thooft hi boot
Voor dies hadden toren’(1).

Verder bestaat er eene overlevering, dat Maerlant zich zelfs voor den paus wegens
het schrijven van zijnen Rijmbijbel zou hebben moeten verantwoorden, maar toen
in het gelijk gesteld zou zijn(2). Daarop doelen dan ook misschien de woorden van
zijn grafschrift, waarop wij later terugkomen: ‘Quem laus dictandi rhytmos, proverbia
fandi transalpinavit.’ Is Maerlant werkelijk naar Rome vertrokken, dan mag het zeker
bevreemding wekken, dat in zijn Spiegel Historiael, waar natuurlijk van Rome zoo
dikwijls sprake is, geene enkele uitdrukking voorkomt, die aan persoonlijke
bekendheid van Maerlant met die stad zou kunnen doen denken. Eer geloof ik dan
ook, dat die verantwoording - misschien met medeweten van den paus - zal plaats
gehad hebben voor Jan van Nassau, den toenmaligen elect-bisschop van Utrecht, in
wiens diocese Damme gelegen was. Zeker weten wij ten minste, dat Maerlant in
Utrecht geweest is, want, zooals hij zegt, wanneer hij zijne vertaling van St-Franciscus
leven begint,
‘Jacop van Merlant wille hier af
Dichten dor derghere bede,
Dies hem t'Utrecht in de stede
Harde vriendelike baden’(3).

Onder zijne Utrechtsche vrienden noemt hij een paar verzen

(1) Jan de Weert's Wapene Rogier vs. 70-74.
(2) Men vindt die overlevering uit onbekende bron bij Usserius, Historia dogmatica, Londini,
1689, p. 165: ‘Auditum est a Germano quodam fide digno, olim Belgam, cui nomen erat
Jacobus Merland, integram bibliam belgice vertisse. Propterea interpres magno a quibusdam
odio habitus, sese coram Papa judicandum sistere jussus est, liberque examine submissus;
qui tandem magnopere approbatus illi in manus remissus est ad inimicorum confusionem.’
(3) St-Franciscus leven vs. 74-77. Of een Jacob van den Damme, die in eene Utrechtsche
borgstelling is gevonden door Dr J.H. Gallée, De Gids XIX (Amst. 1881) III bl. 324-339,
misschien onze dichter zou kunnen zijn, is nog niet uitgemaakt.
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verder ‘broeder Alaerd, lieve gevadere’, vermoedelijk den tweeden gardiaan van het
Franciscanerklooster te Utrecht, dat reeds in 1246 gesticht was(1).
Voor dezen begon Maerlant zijn St-Franciscus leven(2); en, zegt hij vooraf,
‘Also als broeder Bonaventure
Int Latijn heeft gedicht ter cure,
So ic best mach ende naest,
Salic hem volgen metter haest,
Die sine miracle ende sijn leven
In sestien stucken hevet uut gegeven’(3).

De vertaling, waarmee Maerlant tegen zijne gewoonte het oorspronkelijke onverminkt
weergaf zonder het door eigen invoegsels uit te breiden, bestaat uit ruim 10540
verzen, en schijnt in 1271 of 1272 vervaardigd te zijn, als men ten minste gelijk heeft
met haar na den Rijmbijbel te plaatsen. Immers in 1273 werd Bonaventura, die hier
eenvoudig ‘broeder’ heet, kardinaal en in Juli 1274 is hij gestorven. Ware het werk
na den dood van dien beroemden generaal der Franciscaner orde vertaald, dan zou
Maerlant hem wel als overleden vermeld hebben.
Men heeft wel eens gemeend, dat Maerlant niet uit eigen beweging het leven van
St-Franciscus vertaald zou hebben,

(1) Zie V(an) H(eusden) - V(an) R(ijn), Kerkelijke Historie en Outheden. Batavia Sacra II,
Historie ofte beschryving van 't Utrechtsche bisdom, Leiden, 1726, bl. 100, 183 vlg.
Godeschalck was in 1247 de eerste gardiaan.
(2) Naar een Hs. op de Acad. Bibl. te Leiden uitg. door J. Tideman, Leven van Sint-Franciscus
door Jacob van Maerlant, Leiden, 1848. Eene collatie van het Hs. leverde Dr J. Franck,
Tijdschrift voor Ned. taal- en letterkunde IV (Leiden, 1884), bl. 100-110, die echter wat
overdreven sceptisch is, als hij ‘der bestimmten behauptung des textes gegenüber, doch einen
zweifel an Maerlants autorschaft aufkommen lässt, und diesen auf grund einer genauen
grammatischen und stilistischen untersuchung gelöst haben will.’
(3) St-Franciscus leven vs. 87-92. Het oorspr. van Bonaventura, dat in 1261 geschreven is, vindt
men in de Acta Sanctorum XLVIII (4 Oct.) p. 742-798. Het is geput uit de in 1229 (dus drie
jaar na den dood van St. Franciscus) door Thomas de Celano opgestelde en in 1246 door de
‘tres socii Leo, Rufinus et Angelus’ aangevulde levensbeschrijving des Heiligen, ook te
vinden in de Acta Sanctorum t.a.p. p. 683-741.
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maar eenigszins gedwongen en bij wijze van boete voor zijne vroegere al te
vrijmoedige geschriften; doch voor die meening is geen genoegzame grond.
Integendeel, zooals wij beneden in bijzonderheden zullen zien, trok het ascetisme
van den heilige Maerlant sterk aan, terwijl hij reeds in zijnen Rijmbijbel St-Franciscus
ondubbelzinnig geprezen had door op de aanhaling van Jezus' woorden tot zijne
Apostelen, toen hij hen ter prediking uitzond, te doen volgen:
‘Na dese regle so dede
Fransoys sine regle maken,
So hi best conste gheraken’(1).

Bovendien had Maerlant ook reeds vroeger het Leven van Sinte-Clara, de beroemde
leerlinge van St-Franciscus en stichtster der Clarissenorde, vertaald blijkens zijne
eigene woorden:
‘Die hare vite gerne hoort,
Van mi vint hise in Dietschen woort’(2).

Dat werk is verloren gegaan, en over den tijd der vervaardiging weten wij niets; maar
't is niet onmogelijk, dat onze dichter het reeds te Maerlant geschreven heeft ter wille
van de Clarissen, die daar in later tijd een klooster bezaten, dat misschien reeds in
of vóór Maerlant's tijd was gesticht.
Hebben wij Maerlant door zijne Martijns reeds leeren kennen als strophisch dichter,
ook andere strophische gedichten zijn ons van hem bewaard gebleven, en wel
vooreerst Die Clausule van der Bible(3), een gedicht in 545 verzen, waarvan Jacob
zich op 't eind zelf den dichter noemt. Op het voorbeeld van St. Bernardus,
Bonaventura, Albertus Magnus en anderen, maar zonder dat men een bepaald gedicht
als bron kan aan-

(1) Rijmbijbel vs. 22786-22788.
(2) St. Franciscus leven vs. 1785 vlg.
(3) Het gedicht komt voor in het Zutfensche Hs. op de Acad. Bibl. te Groningen en is
achtereenvolgens uitg. door Mr L.Ph.C. van den Bergh, Nieuwe Werken der Maatsch. der
Ned. Lett. V 2 (Dordrecht 1841) bl. 58-83, door Dr J. van Vloten, Kleine Gedichten van
Jacob van Maerlant, Haarlem 1878. bl. 49-69, en door Dr E. Verwijs, Jacob van Maerlant's
Strophische Gedichten, Gron. 1880, bl. 107-123.
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wijzen, heeft Maerlant daarin Maria's maagdelijk moederschap verheerlijkt, vooral
door de allegorisch-mystische toepassing op haar van verhalen en mededeelingen
uit het Oude Testament, waarop wij later uitvoerig terugkomen,
Een ander strophisch gedicht, dat ons bewaard is gebleven met het opschrift: ‘Dit
dichte oec Jacob van Maerlant’(1), en dat uit 234 verzen bestaat, voert den in 't
handschrift ontbrekenden titel Der Kerken Clage naar de woorden in vs. 209: ‘dats
der Heileger Kerken Clage’, en is dan ook eene bittere klacht over den treurigen
toestand der kerk, geheel in den trant der beide Complaintes de Sainte Eglise van
Rustebuef(2), maar daarvan geene vertaling.
Ofschoon de tijd, waarop die gedichten vervaardigd zijn, niet te bepalen valt,
mogen wij het laatste toch wel aan Maerlant's ouderdom toeschrijven op grond van
de verzen, die er in voorkomen:
‘Wat sagic in den spiegel claer?
Mijn oude leven, mijn graeu haer,
Hoe sterven es met mi geboren’(3).

In drie andere strophische gedichten komt Maerlant's naam niet voor. Men schrijft
ze echter - vermoedelijk terecht - aan hem toe, omdat ze te midden van andere
strophische gedichten van Maerlant voorkomen en geheel en al zijnen geest

(1) In het eenig bekende Hs., dat van Heber, eertijds in bezit van C.P. Serrure, nu op de
universiteits-bibl. te Gent en achtereenvolgens uitg. door J.F. Willems, Mengelingen van
historisch-vaderlandschen inhoud I (Antw. 1827), bl. 45-58, door L.G. Visscher, Bijdragen
tot de Oude Lett. der Nederl. Utrecht 1835, bl. 156-164, door J.F.J. Heremans, Van den lande
van Over-See en Der Kerken Claghe, Gent 1870, bl. 21-29, door Dr J. van Vloten, Kleine
Gedichten van Jacob van Maerlant, Haarl. 1878, bl. 92-100, en tweemaal door Dr E. Verwijs,
Bloemlezing uit Mnl. Dichters II (Zutfen 1860, 2de uitg. 1880) bl. 93-100, en Jacob van
Maerlant's Strophische Gedichten, Gron. 1880, bl. 132-138.
(2) Het eene gedicht van Rustebuef, in twaalfregelige strophen geschreven, is getiteld: De Sainte
Eglise; het andere, in vierregelige monorimische strophen, De la vie dou monde ou c'est la
complainte de Sainte Eglise. Zij zijn uitg. door A. Jubinal. AEuvres complètes de Rutebeuf
I (Paris 1839) p. 245-249, 232-244 en door Dr Adolf Kressner, Rustebuef's Gedichte,
Wolfenbüttel 1885, p. 178-186.
(3) Der Kerken Clage vs. 105-107.
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ademen, terwijl zij in taal, stijl en dichtvorm nauw aan zijne andere strophische
gedichten verwant zijn.
Zij zijn: het gedicht Van den vijf vrouden(1), dat in 72 verzen de vijf zaligste
oogenblikken uit Maria's leven bezingt, Van ons Heren wonden(2), een gedicht van
120 verzen, dat uit het Latijn is vertaald(3), evenals misschien ook wel met het vorige
het geval zal zijn, en Ene Disputacie van onser Vrouwen ende van den heiligen
Cruce(4). Het laatste is een redetwist in 598 verzen tusschen Maria en het Kruis over
beider verdiensten ten opzichte van de menschheid, door den dichter zelf aan het slot
met behulp van ‘Ontfarmicheit’ beslecht, en denkelijk uit het Latijn vertaald, daar
hetzelfde onderwerp door Middellatijnsche dichters, bv. St. Bernardus, dikwijls
behandeld is, ofschoon men er nog niet in geslaagd is, het origineel aan te wijzen.
In elk geval zal het wel niet in zijn geheel eene vertaling zijn, daar er een merkwaardig
stuk (vs. 196-416) in voorkomt, dat Christus zelf invoert, klagende over de
verdorvenheid der kerk en de onverschilligheid der Christenen ten opzichte van het
Heilige Land, en dat wel is waar tot het

(1) Naar het Zutfensche Hs. op de Acad. Bibl. te Groningen uitg. door Mr L.Ph.C. van den Bergh,
Nieuwe werken der Maatsch. der Ned. Lett. V 2 (Dordrecht 1841) bl. 47-50, door Dr J. van
Vloten, Kleine Gedichten van Jacob van Maerlant, Haarlem 1878, bl. 41-45 en door Dr E.
Verwijs, Jacob van Maerlant's Strophische Gedichten, Gron. 1880, bl. 100-102.
(2) Naar het Zutfensche Hs. op de Acad. Bibl. te Groningen uitg. door Mr L.Ph.C. van den Bergh,
t.a.p. bl. 51-57, door Dr J. van Vloten, t.a.p. bl. 44-48 en door Dr E. Verwijs, t.a.p. bl. 105
vlg.; naar een later ontdekt Hs. op de Acad. Bibl. te Utrecht werd het uitg. door Dr H.E.
Moltzer, Tijdschrift voor Ned. taal en letterkunde VIII (1888) bl. 1-6.
(3) Het oorspr. Latijnsche gedicht is door Dr E. Verwijs ontdekt op de stedelijke boekerij te
Arnhem en door hem meegedeeld in zijn Strophische Gedichten, bl. 162-164. Met nog eene
aanvangs- en slotstrophe, die in Maerlant's vertaling ontbreken, vindt men het bij F.J. Mone,
Lateinische Hymnen des Mittelalters I p. 159 vlgg.
(4) Naar het Zutfensche Hs. op de Acad. Bibl. te Groningen is het uitg. door Mr L.Ph.C. van den
Bergh, t.a.p. bl. 17-46 en door Dr J. van Vloten, t.a.p. bl. 19-40; naar het veel betere
Comburgsche Hs. te Stuttgart door E. Kausler, Denkmäler altnied. Sprache und Litt. II
(Tübingen 1844) p. 677-698; naar beide Hss. door Dr E. Verwijs, Strophische Gedichten,
Gron. 1880, bl. 80-99, en door Dr J. Franck, Mittelniederl. Grammatik mit Lesestücken und
Glossar, Leipzig 1883 p. 172-179.
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meest dichterlijke behoort van hetgeen wij aan Maerlant danken, maar hier ter plaatse
den samenhang van het geheel verstoort en daarom door hem van elders ontleend
zal zijn of oorspronkelijk werk van hem zelf zal wezen.
Terwijl wij terloops nog vermelden, dat een werkje van 780 verzen, getiteld Dboec
van den Houte, vroeger te onrechte aan Maerlant werd toegekend(1), hebben wij nu
nog te wijzen op een ander stichtelijk werk van hem, namelijk 36 miraclen van onser
Vrouwen. Reeds hebben wij gezien, dat Maerlant met de werken van Vincentius
vertrouwd was. Vóór hij zijn hoofdwerk, de vertaling van diens Speculum Historiale,
ondernam, bracht hij daaruit reeds een deel, namelijk Boek VIII cap. 82-119, als een
afzonderlijk werkje met eenen proloog in veertien monorimen in het Dietsch over,
dat onder den titel Die miraclen van onser Vrouwen afzonderlijk werd verspreid,
maar later door hem weder, met nog drie andere mirakelverhalen vermeerderd, in
zijnen Spiegel Historiael werd opgenomen(2).
Die Spiegel Historiael(3) nu, Maerlant's hoofdwerk, werd

(1) O.a. door den uitgever J. Tideman, Dboec van den Houte door Jacob van Maerlant, Leiden,
1844. Dat Maerlant's auteurschap slechts op de blijkbaar onjuiste opgave van een ouden druk
berust, is aangetoond door C.P. Serrure, Vaderl. Museum IV (Gent, 1861) bl. 173-180.
(2) De proloog, welke niet uit Vincentius werd vertaald, is ook in den Sp. Hist. ingevoegd, maar
komt daar eenige hoofdstukken vroeger voor, namelijk I7, 47 vs. 1-14, terwijl de
Mariamirakelen daar gevonden worden I7, cap. 56-91. Dat dit werkje afzonderlijk bestaan
heeft, werd door Dr Jonckbloet, Gesch. der Mnl. Dichtkunde III, bl. 83, o.a. hieruit afgeleid,
dat het in het Zutfensche Hs. op de Acad. Bibl. te Groningen afzonderlijk voorkomt. Zie
uitg. Sp. Hist. Inl. bl. XCII J.
(3) Van den Spiegel Historiael of Rymkroniek van Jacob van Maerlant werd het eerste en tweede
deel uitg. door J.A. Clignett en J. Steenwinkel (Leiden, 1784-85), het derde door J.
Steenwinkel en W. Bilderdijk, die het na Steenwinkel's dood voltooide en er de voorrede
voor schreef (Amst. 1812) en het vierde door de Tweede Klasse van het Kon. Ned. Instituut
(Amst. 1849, met Aanteekeningen van J.H. Halbertsma, Deventer, 1851). Deze uitgaaf, die
al spoedig niet meer voldeed aan de eischen des tijds, werd verdrongen door die van Dr M.
de Vries en Dr E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael, Leiden, 1857-63 III
deelen. Beide uitgaven geven den tekst naar het eenige volledige Hs. op de Bibl. der Kon.
Academie te Amsterdam, maar bij de laatste werden ook 18 fragmenten geraadpleegd (zie
Inl. bl. LXXXIX-XCVI). Over andere fragmenten zie men Ferd. von Hellwald, Dr M. de
Vries en Dr E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael. Tweede partie, bewerkt
door Philip Utenbroeke, Leiden, 1879. Inl. bl. VI, VIII, bl. 521, en Dr J. Verdam, Verslagen
en Mededeel. der Kon. Acad. van Wet. Afd. Lett. 3 R. VI (1889) bl. 88-135, VII (1890) bl.
5-32, VIII (1891) bl. 14-21. Onder de nieuwe Hss., die in den laatsten tijd van den Sp. Hist.
ontdekt, maar nog niet volledig gecollationeerd zijn, behoort het Cheltenhamsche Hs. (U)
op de Acad. Bibl. te Leiden, dat de geheele eerste partie bevat, en het Thorpe-Hs. op de
Bourg. Bibl. te Brussel, waarin eveneens de geheele eerste partie voorkomt (zie Verslagen
en Mededeel. der Kon. Vlaamsche Academie te Gent 1888, bl. 241-243).

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

73
door hem bewerkt naar het Speculum Historiale van Vincentius van Beauvais,
‘Een Jacopijn, een Predicare’(1),

voorlezer, raadsman en bibliothecaris van Lodewijk den Heiligen, en waarschijnlijk
in 1264 gestorven(2). Deze verzamelde
‘Uut vele bouken,
Diemen verre dede souken Biden coninc Lodewike,
Die coninc was in Vrancrike,
Ende voer Thunus staerf int here,
Bi sinen wille, bi sinen ghere’(3),

de uitgebreide stof van een reuzenwerk, getiteld Speculum Majus(4), dat hij in drie
deelen verdeelde: Speculum Naturale, Speculum Doctrinale en Speculum Historiale.
Het eerste had hij in 1250 voltooid, het laatste was gereed in 1256(5), en dat laatste,
dat in 31 boeken de wereldgeschiedenis van de schepping af tot op het jaar 1250
behandelde, werd door Maerlant vertaald en aan den Hollandschen graaf, die zijnen
knapenleeftijd op Voorne had doorgebracht, toen onze dichter daar woonde,
opgedragen met deze woorden:
‘Grave Florens, coninc Willems sone,
Ontfaet dit werc! Ghi waert de ghone,

(1) Sp. Hist. I1, prol. vs. 27.
(2) Zie over hem en zijne werken P.C.F. Daunou, Histoire litt. de la France XVIII (Paris, 1835)
p. 449-519, Bourgeat, Études sur Vincent de Beauvais, Paris, 1856, en Dr M. de Vries en Dr
E. Verwijs, Uit. Sp. Hist. Inl. bl. IV-VIII.
(3) Sp. Hist. I1, prol. vs. 25 vlg., 21-24.
(4) Een kleiner Speculum had hij reeds vroeger vervaardigd, onder den titel Speculum vel Imago
Mundi (zie den proloog van Vincentius vóór zijn werk, cap. 3).
(5) Zie o.a. Velthem, Sp. Hist. IV8, 50 vs. 91-94: ‘MCCL ende zesse screef men doe in ware
lesse, doe tboec wart geënt, dat gemaect heeft broder Vincent’.
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Die mi dit dede anevaen.
Ghenoughet u, wildijt ontfaen
Danckelike, so bem ics vro
Ende ic houts mi gepayt also.
God geve u leven sonder blame’(1).

Zooals wij later meer in bijzonderheden zullen zien, heeft Maerlant omstreeks 10,000
verzen, waarvan hij de stof grootendeels van elders ontleende, in het werk ingevoegd,
maar daarentegen ook zeer veel weggelaten, hetzij omdat het te omslachtig verhaald
was, hetzij omdat hij hetzelfde reeds in den Rijmbijbel had behandeld, waarheen hij
dan verwijst, hetzij omdat hij, na zijne ondervinding met den Rijmbijbel, wat
voorzichtiger was geworden ten opzichte van de theologie, de ‘clergie’, zoodat hij
dan ook zelf reeds vooraf zegt:
‘Maer die clergie alleene,
Diere vele in es gesayt,
Willic dat dat paepscap mayt,
Want den leeken eist te swaer;
Ende oec mede hebbic vaer,
Dat des dat paepscap belgen soude,
Of ic mi dies onderwinden woude’(2).

Men had den vrijmoedigen spreker dus een slot op den mond gelegd.
Maerlant moet den Spiegel in 1282 of 1283 begonnen hebben, want de eerste
partie, die boek I-VIII van Vincentius bevat, en de geschiedenis tot den dood van
keizer Claudius behelst, is omstreeks 33,000 verzen groot, en het begin van de derde
partie (de tweede sloeg hij over) werd in het midden van 1284 geschreven(3), terwijl
het slot dier partie van 1286 dagtee-

(1) Sp. Hist. I1, prol. vs. 93-99. De opmerking van Mr C.A. Serrure, Letterkundige geschiedenis
van Vlaanderen, Gent, 1872, bl. 298, dat Floris zich in 1283 waarschijnlijk langs Damme
naar Vlaanderen zou hebben begeven, om Beatrix, eene der dochters van Guy van Dampierre,
te trouwen, en dat Maerlant toen dus die opdracht zou hebben ontvangen, is onjuist: het
huwelijk moet reeds vroeger gesloten zijn.
(2) Sp. Hist. I1 prol. vs. 76-82.
(3) Zie Sp. Hist. III1, 8 vs. 37-44. De uitgevers hebben gemeend daar XIII in XIIII te moeten
veranderen, om tot het jaar 1285 te komen, daar zij de eerste partie begonnen achtten in 1284,
doch op onvoldoenden grond; zij wezen op Sp. Hist. I1, 12 vs. 1-6: ‘Der Bybelen jeesten,
sonder waen, willic lidelijc overgaen, omme dat icse, overwaer leden es wel XIII jaer, dichte
in Scolastica’, en meenden, dat zij nu slechts dertien bij 1271 hadden te tellen, om als
aanvangsjaar van den Sp. Hist. 1284 te vinden, maar vergaten, dat de Scolastica zelf misschien
reeds in 1269 of 1270 geschreven is en dat het jaartal 1271 alleen betrekking heeft op de
voltooiing van het vervolg der Scolastica, Die Wrake van Jherusalem. Uit hetgeen Dr
Jonckbloet, Gesch. der Ned. Lett. 3de dr. II (Gron. 1885) bl. 45 schreef, blijkt duidelijk, dat
hij de quaestie niet begreep.
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kent(1). Men vindt er in omstreeks 40,000 verzen de vertaling van boek XVII-XXIV
van Vincentius, waarin de geschiedenis tusschen de jaren 381 en 802 vervat is. De
tweede partie (boek IX-XVI),
‘die hi achterliet,
Die maecte een, diemen hiet
Philip aen den Dam Utenbroeke
Ende oec starf na den boeke’(2).

Van de vierde partie bewerkte Maerlant slechts een deel, omstreeks 18,000 verzen,
namelijk boek XXV-XXVIII cap. 15 van Vincentius, die de geschiedenis tusschen
de jaren 802 en 1113 bevatten. In 1288 was hij nog met dat werk bezig(3), en vóór hij
er mee gereed was, legde hij - wij weten niet wanneer noch waarom - de pen neder
met deze woorden:
‘Ende verstaet, dat Jacob moet
Van Merlant rusten terre stede
Vander vierder paertyen mede,
Ende beiden tote dats hem God jan,
Dat hire weder coemet an,
Omme te dichtene in redene claer
Die dinghen, diere volghen naer’(4).

God heeft hem niet vergund, zijn werk te voltooien, want

(1) Sp. Hist. III8, 89 vs. 221-226.
(2) Lod. van Velthem, Sp. Hist. IV8, 51 vs. 47-50; vgl. Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs, Sp.
Hist. Inl. bl. LXVIII, LXXII. De uitgave van die door Ferd. von Hellwald te Weenen ontdekte
tweede partie werd in 1879 door Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs voltooid.
(3) Sp. Hist. IV3, 28 vs. 28: ‘Jan die Limborch nu heeft gewonnen’, d.i. na den slag bij Woeringen
in 1288.
(4) Sp. Hist. IV3, 34 vs. 32-38.
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‘in die vierde (paertie)
Hi sijns levens faelierde Ende die vierde heeft gemaect nu
Her Lodewijc van Velthem, segic u;
Van daert Jacob liet ter stont
So heeft hijt vort gemaect cont
Tot op den coninc Lodewijc
Ende op den keyser Vrederijc,
Ende totdat men screef ons Heren jaer
MCCLVI overwaer’(1).

Vóór zijnen dood echter heeft Maerlant(2) nog met jeugdig vuur en edele
verontwaardiging een strophisch gedicht geschreven, het schoonste misschien van
alles wat wij van hem bezitten, namelijk het gedicht Van den lande van Oversee(3),
in 19 strophen van 13 regels, klagende over
‘die moert,
Die tot Akers in die poert
Wrochten die Gods viande’(4),

d.i. over den val van St. Jean d'Acre, 18 Mei 1291. Ook in dit gedicht wordt de toon
van Rustebuef aangeslagen(5), ofschoon er van vertaling geene sprake kan zijn.
Werken van latere dagteekening zijn ons van Maerlant niet bekend. Wanneer hij
gestorven is, valt niet met zekerheid uit

(1) Lod. van Velthem, Sp. Hist. IV8, 51 vs. 45 vlg., 51-58.
(2) ‘Dit is Jacobs vont’, zegt hij zelf, Van den lande van Oversee, vs. 235.
(3) Er bestaat maar één Hs. van, namelijk het Zutfensche op de Acad. Bibl. te Groningen. Naar
een afschrift van Le Long te Leiden werd het voor het eerst uitg. door Mr H. van Wijn,
Huiszittend Leeven II (Den Haag 1812) bl. 306-322. Latere uitgaven zijn van L.G. Visscher,
Bijdragen tot de Oude Lett. der Ned. Utrecht 1835, bl. 146-155, van J.F.J. Heremans, Van
den lande van Over-see en Der Kercken Claghe, Gent 1870, bl. 11-20; van Dr J. van Vloten,
Kleine Gedichten van Jacob van Maerlant, Haarlem 1878, bl. 82-91, en van Dr E. Verwijs,
Bloemlezing uit Mnl. Dichters II (Zutfen 1860, 2de dr. 1880) bl. 100-107 en Jacob van
Maerlant's Strophische Gedichten, Gron. 1880, bl. 124-131.
(4) Van den lande van Oversee, vs. 43-45.
(5) Men vergelijke het gedicht met drie gedichten van Rustebuef 1o La Complainte d'Outre-mer,
2o La Complainte de Constantinoble, en 3o La novele complainte d'Outre-mer, bij A. Jubinal,
AEuvres complètes de Rutebeuf I (Paris 1839) p. 91-123 en bij Dr Adolf Kressner, Rustebuefs
Gedichte, nach den Hss. der Pariser National Bibliothek, Wolfenbüttel 1885 p. 19-35.
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te maken; alleen weten wij, dat hij te Damme onder het klokkenhuis (‘sub campanis’)
begraven is(1) in de nu afgebroken kerk aan de linkerhand niet ver van den ingang(2).
Na 1350(3) werd op dat graf een marmeren steen geplaatst, die in 1829 door
steenhouwers ongelukkigerwijze is verhakt. Midden daarop was een geleerde
afgebeeld voor eenen lessenaar met een boek, dat hij, met eenen bril op en kin en
hoofd wat opgelicht, zat te lezen. Daaronder stond, naar een afschrift van 1584, toen
de steen reeds afgesleten en de letters moeilijk meer te lezen waren(4):
‘Hic recubat Jacob [us] a Mellant ingeniosus,
Trans homines gnarus, rhetor astuque disertus,
Quem laus dictandi rhytmos, proverbia fandi
Transalpinavit, famaque perenne donavit.
Huic miserere Deus, cujus sextus jubilaeus
Post summum nomen numeri, proh! abstulit omen’.

Het zesde jubeljaar ('t jaar 300) na het hoogste getal (na 1000), dus 't jaar 1300 ejus
abstulit omen, staat er te lezen, hetgeen volgens Van Belle, Paquot, C.A. Serrure en
anderen beteekent: 't jaar 1300 was zijn sterfjaar, maar volgens anderen(5) onzin is.
In elk geval zullen wij in 1300 eer een rond

(1) Dat lezen wij in de Latijnsche vertaling van Maerlant's Martijns door Jan Bukelare II vs. 18
vlg.
(2) C. Carton, Rapport sur les fouilles faites sous la tour de l'église de Damme pour retrouver
le tombeau de Jacques de Maerlant in de Annales de la soc. d'émul. pour l'Hist. de la Flandre
Occid. I (Bruges 1839) p. 273-286. Vgl. nog Béthune de Villers, Le tombeau de Jacob van
Maerlant à Damme in Bulletins des comm. royales d'art et d'archéologie de Belgique 1889,
no 12.
(3) Zie Mr C.A. Serrure, Lett. Geschiedenis van Vlaanderen I (Gent 1872) bl. 230 vlg.
(4) Dit afschrift en de beschrijving van den steen werd gemaakt door Dr J.B. van Belle en is o.a.
opgenomen in Foppens' Bibliotheca Belgica, Brux. 1639 I p. 526, bij Paquot, Mémoires pour
servir à l'histoire littéraire II (Louvain 1768) p. 98, en door J.F. Willems, Belg. Museum II
(Gent 1838) bl. 460 vlg., naar een ‘extractum ex libro archivii pastoratus Dammensis’. Van
Belle zelf zegt: ‘circumscriptionem colligere difficile admodum fuit, quod minutae et antiquae
essent litterae et multis templum frequentantium vestigiis spatio trecentorum circiter annorum
detritae’. Een minder nauwkeurig afschrift vindt men bij Sweertius, Athenae Belgicae, Antw.
1628 p. 367.
(5) Dr Jonckbloet, Geschiedenis der Mnl. Dichtkunde III bl. 32, Dr M. de Vries en D E. Verwijs,
r
Uitg. Sp. Hist. Inl. bl. LXXI. Misschien zou de zin te herstellen zijn door aldus te lezen:
‘Huic - miserere Deus ejus! - sextus jubilaeus
Post summum nomen numeri, proh! attulit omen’.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

78
cijfer moeten zien, dan eene nauwkeurige sterfjaaraanwijzing, die men waarschijnlijk
zoo lang na Maerlant's dood niet meer kon geven. Daar onze dichter in een gedicht
van 1299, de Vierde Martijn, door een' zijner bewonderaars sprekend wordt ingevoerd,
zal hij vermoedelijk toen wel overleden geweest zijn.
Na dit overzicht van Maerlant's werken en hetgeen er te bepalen valt over den tijd,
waarin zij vervaardigd zijn, kunnen wij overgaan tot het beantwoorden der vraag,
hoe zij de dertiende eeuw - in 't bijzonder de laatste helft dier eeuw - afspiegelen, en
hoe die eeuw zelve er door in een helder licht wordt geplaatst.
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Derde hoofdstuk.
Maerlant en de kerkleer.
Wanneer men de werkzaamheid van een' middeleeuwschen geleerde wil leeren
kennen en waardeeren, dan is het zeker wel in de allereerste plaats noodig te
onderzoeken, hoedanig de verhouding van dien geleerde tot het geloof, of, wil men
liever, tot de kerkleer zijner dagen geweest is. Van een' geleerde uit onzen tijd is het
voldoende, op te merken, of eenig kerkgeloof al dan niet invloed geoefend heeft op
zijn wetenschappelijk onderzoek, en is dat werkelijk het geval, dan eerst wordt het
van belang na te gaan, welke kleur zijn geloof aan zijne wetenschap heeft gegeven.
Meestal echter zal het blijken, dat de wetenschappelijke man van dezen tijd
onafhankelijk van eenig kerkgeloof de uitkomsten van zijn onderzoek heeft verkregen
en in 't licht gesteld. Wij mogen ons tegenwoordig in eene, van alle kerkgezag
onafhanklijke, wetenschap verheugen; maar het is met moeite geweest en na een'
strijd van vele eeuwen, dat de wetenschap zich heeft vrij gemaakt van de kerk. In de
middeleeuwen stonden kerkleer en wetenschap in eene geheel andere verhouding
tot elkaar dan tegenwoordig. Was de laatste al niet de gehoorzame dienares der eerste,
zij stond toch altijd onder de gestrenge voogdij der kerk, en de ketterijen, waartoe
de wetenschap soms verleidde, werden maar zelden openlijk, meestal schroomvallig
en met betoon van hulde aan het kerkgezag verkondigd. Onkerkelijke wetenschap
moest onder een valschen schijn binnengesmokkeld worden; maar het krielde
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van smokkelaars. Van groot belang is daarom de vraag: in hoedanige verhouding
stond Maerlant's wetenschap tot het geloof zijner dagen, d.i. tot de R.K. kerkleer der
dertiende eeuw?
Om die vraag te beantwoorden is het niet voldoende Maerlant's geschriften te
onderwerpen aan een nauwkeurig onderzoek der R.K. curie, zelfs niet ze te toetsen
aan de canones van 't concilie van Trente. Eene oppervlakkige kennis der
kerkgeschiedenis leert reeds, dat ook de R.K. dogmatiek eene
ontwikkelingsgeschiedenis heeft, dat de R.K. kerkleer niet altijd geweest is, wat zij
nu is. Alles wat heden orthodox katholiek is, was het in de middeleeuwen nog niet,
en in de dertiende eeuw vooral had het R. Katholicisme nog maar een' trap van
ontwikkeling bereikt, waarover een gestreng ultramontaan van onze dagen
medelijdend de schouders zou ophalen. Men moet niet vergeten, dat Thomas van
Aquino, de doctor angelicus en universalis, een tijdgenoot van Maerlant was, en dat
zijn Summa theologiae nog nauwelijks was ontworpen, toen Maerlant als schrijver
optrad. Dit werk moest nog het zwaard worden, waarmee de Dominicanen hunne,
toch ook nog orthodoxe, tegenstanders, de Franciscanen, zouden verslaan; het moest
nog de gids worden, die de leden van het Trentsche concilie door het gevaarlijk
doolhof der scholastiek tot de onfeilbare kennis der Christelijke waarheid zou leiden.
Maerlant had het wel beleefd, dat sommige stellingen van den grooten kerkleeraar
kerkelijk waren veroordeeld(1), maar beleefde niet, dat die veroordeeling herroepen
en Thomas Aquinas in 1323 heilig verklaard werd. De strijd tusschen Thomisten en
Scotisten, tusschen orthodoxe Christenen, in de veertiende eeuw gevoerd, bewijst,
dat Thomas' leer nog allesbehalve de algemeene leer der R. Katholieken was, en
eerst gedurende het concilie van Trente - waar, op het altaar van Maria maggiore,
naast de vulgaat en de beslissingen der pausen en conciliën, zijn Summa lag - werd
het

(1) In 1276 door den bisschop van Parijs en later door de hoogeschool te Oxford. Zie J.C.L.
Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, II2 (Bonn 1832) p. 415 vlg. en Dr A. Pierson,
Geschiedenis van het R. Katholicisme III (Haarlem 1872), bl. 174 en 181.
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gezag van Thomas van Aquino in de kerk voor goed gevestigd. Zijne uitspraken
werden gevolgd, zijne leer werd als orthodox gewaarmerkt, en op het eind van het
concilie werd hij dan ook zelf door Paus Pius IV plechtig tot vijfden kerkleeraar
verklaard, naast Ambrosius, Hieronymus, Augustinus en Gregorius den Grooten(1).
Desniettegenstaande is ook weer later zijn gezag afgenomen. Ignatius van Loyola
had in de statuten der Jezuietenorde bevolen, dat in de eollegiën der broederschap
van Jezus geene andere leer dan die van Thomas zou gevolgd worden; de vijfde
generaal der orde, Aquaviva, stond reeds toe, dat men in enkele opzichten van die
leer afweek; Jezuieten en Dominicanen (die hun' ordebroeder Thomas reeds in 1286
verheven hadden tot eersten leeraar hunner orde) bestreden elkaar door te strijden
tegen en voor Thomas van Aquino, en in 1832 bracht de generaal der Jezuietenorde,
Roothaan, het zóóver, dat het bevel van Loyola ten opzichte van Thomas werd
ingetrokken(2). Toen op 't eind van 1854 eene pauselijke bul de onbevlekte ontvangenis
van Maria, die door Thomas bestreden was, tot een orthodox leerstuk had verheven,
bleek het, dat Thomas had gedwaald, en zou hij als ketter veroordeeld zijn, ware hij
niet eenmaal heilig verklaard en als vijfde kerkleeraar erkend.
Men ziet alleen reeds uit deze weinige bijzonderheden omtrent het beurtelings
toe- en afnemend gezag van Thomas Aquinas, dat, wat nu orthodox heet in de
Katholieke Kerk, nog volstrekt niet rechtzinnig behoefde te zijn in de dertiende eeuw,
en dat wij dus niet moeten onderzoeken, of Maerlant's werken den toets der
hedendaagsche orthodoxie kunnen doorstaan, maar wel of Maerlant rechtzinnig
Katholiek was in de dertiende eeuw.
Deze vraag kunnen wij toestemmend beantwoorden, niettegenstaande sommigen
hem gaarne willen doen doorgaan voor een' tegenstander van het Katholicisme en
voor een' voorlooper der hervorming. In zeer betrekkelijken zin was hij dat, zooals

(1) Dr H. Holtzmann, Thomas van Aquino en de Scholastiek (vertaald in de Bibl. van Moderne
Theol. en Lett. 1876 I bl. 145-196) bl. 164.
(2) Holtzmann, t.a.p. bl. 174.
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ons een paar hoofdstukken later zal blijken; maar de rechtzinnigheid van zijn geloof
kan niet worden betwijfeld; wat meer zegt, Maerlant was zijn' tijd vooruit; van de
betwiste punten nam hij vaak juist dat aan, wat later door de kerk voor orthodox zou
worden verklaard.
Dat Maerlant gruwde van ketterij, blijkt vooreerst uit de wijze, waarop hij in zijn'
Spiegel Historiael van de vroegere kettersche sekten spreekt. Zoo spreekt hij niet
alleen sterk afkeurend van
‘der Arriane maniere,
Die voer Gode es harde ondiere,
Want hare ghelove dats al quaet;’(1)

maar zegt hij ook van Genserik, dat hij eerst Christen was,
Maer sijnt verkeerdi sinen aert,
Ende wart een Arriaen’(2).

Hij stelt dus het Arianisme tegenover het Christendom, getuige ook zijne mededeeling,
dat
Op eene synode te Tolet
Was verwaten ende gesteken dane
Die valsche wet van Arriane,
Ende oec emmermeer verdreven,
Entie kerstine wet verheven’(3).

Den Wandaal Trasamundus noemt hij een' vijand der Christenen,
Want hi was een Arriaen’(4).

Ja, eigenlijk keurt hij het Arianisme nog sterker af dan het heidensch ongeloof. Van
de Wandalen sprekende, zegt hij:
‘Dese hadden heidijnscap begeven,
Maer si leeden aergere leven,
Dan heidine doen, alsic wane,
Want si waren Arriane;

(1) Sp. Hist. III1 20 vs. 69-71.
(2) Sp. Hist. III1 18 vs. 18 vlg.
(3) Sp. Hist. III7 7 vs. 12-16
(4) Sp. Hist. III6 2 vs. 49.
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Dats volc dat kerstijn wille wesen,
Maer dat si dolen in desen,
Dat si die Drievoudechede
Sceden up doverste hoochede’(1).

Als Maerlant te midden van den woedenden strijd tegen de Arianen geleefd had, zou
hij zich niet scherper hebben kunnen uitlaten. Wij zien er uit, dat hij met de
geloofsbelijdenis van het concilie te Nicaea (325), op het concilie te Constantinopel
(381) bekrachtigd, met het Symbolum van Pseudo-Athanasius, en met de invoeging
der formule filioque, die op de synode te Toledo (589) plaats had, geheel en al
instemde, zooals ons later opnieuw blijken zal. Dit heeft hij trouwens met vele
protestanten gemeen.
Een weliswaar minder heftig, maar toch ook afkeurend vonnis velt Maerlant over
de Pelagianen, ten bewijze, dat hij zich buigt voor het gezag der Carthaagsche synode
van 416 en 417 en van die van Antiochië (424).
't Is niet onbelangrijk om na te gaan, hoe Maerlant, aan de hand van Vincentius,
deze ketterij schetst. Het gebeurde ten tijde van Paus Innocentius I, zegt hij,
‘Dat een, die hiet Pelagius,
In grote Baertaengen heeft verheven
Eene heresie, een dorper leven.
Hi wilde castien ende leren,
Dat elc sonder die gratie ons Heren
Wel behouden mochte wesen:
Die weldoen wilde, bidden ende lesen,
Hi gewonne hemelrike
Bi hem selven sekerlike,
Alsonder die gratie ons Heren.
Van jongen kinderen wildi leren,
Datsi sonder Adams zonden
Gheboren worden, wildi orconden,
Ende si onsculdich waren das
Ghelikere wijs dat Adam was,
Eer hi dat gebot tebrac.
Oec seidi mede ende sprac,

(1) Sp. Hist. III5 7 vs. 13-20.
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Dat mense niet en doepte bidi
Om van zonden te makene vri,
Maer omme dat si met dier eeren
Werden souden die kinder ons Heren.
Al storven si sonder doepsel mede,
So seidi, dattem ware stede
Buten hemelrike ghegheven,
Daer si salechlike souden leven.
Adam, seide hi, ende orconde,
Dattem selven sine zonde
Quetste, ende niet sinen geslachte;
Ende al ware hi bleven in sire wachte
Sonder zonde, hi ware nochtan
Emmer bleven een stervelic man.
Oec seidi, dat niet en diede,
Dat men over dode liede
Bade in die heileghe kerke,
Hoe groot so ware haer gewerke.
Dese Pelagins ende Celestine
Ende Juliaen, die gesellen sine,
Hevet verdoemt ende ghescent
Die paues van Rome, Innocent.
Jheronimus ende Augustijn,
Die int gelove waren fijn,
Wederstonden dese herisiën
Met scrifture der clergiën,
So dat dese ende sine ghesellen
Verdoemt waren in der hellen’(1).

Maerlant toont zich dus hier een' voorstander van de leer der erfzonde, ook in
betrekking tot den kinderdoop, een' aanhanger van de leer der vrije genade tegenover
die der goede werken, en zelfs van de zielmissen. Toch moet men er op letten, dat
hij het dan vooral verkeerd vindt, aan de zielmissen alle waarde te ontzeggen, wanneer
de dooden in 't vagevuur op aarde goed hebben geleefd, en door hunne goede werken
de voorbidding verdiend hebben. Hierop komen wij later terug.
Dat Maerlant niet zoozeer uit eigen aandrang des gemoeds, als wel om niet in
strijd te komen met de kerkleer, het Pelagia-

(1) Sp. Hist. III3 21 vs. 16-60.
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nisme veroordeelt, blijkt uit de betrekkelijk zachtzinnige wijze, waarop hij er over
spreekt, en dat kan ons niet verwonderen. De R.K. kerk huldigde wel in beginsel de
leer der erfzonde, der praedestinatie en der vrije genade Gods, zooals Augustinus
die verkondigde, maar helde toch in de practijk tot het Semipelagianisme over, zooals
wij zien uit het aanmoedigen der werkheiligheid, dat zoowel de hervormers als later
de Jansenisten tegen de kerk in 't harnas joeg. Terwijl de kerk Pelagius veroordeelde,
zag zij toch in, welk gevaar voor de zedelijkheid gelegen was in het handhaven eener
gestrenge praedestinatieleer, waarvan dan ook de uiterste gevolgtrekkingen door de
kerk werden veroordeeld. De voorbeschikking Gods ter eeuwiger verdoemenis vindt
ook in Maerlant geen' aanhanger. Aldus laat hij zich daarover uit:
‘In des Honorius daghen,
Alse wi Segebrechte horen gewagen,
Waren clerke, die disputeerden,
Daer si hem vele mede geneerden,
Vander vorwetecheit ons Heren,
Ende wilden seggen ende leren,
An wien so God hevet versien,
Datten enege dinc sal gescien,
Eist hemelrike, eist de helle,
Hets omme niet, dat hi hem quelle;
Es hi ter bliscap voeracht,
Hi moeter toe met alder cracht,
So wat zonden so hi doet;
Eist oec dat hi ter hellen moet,
Wat sal hem vasten ende vieren?
Hi moetere toe in alre manieren.
Dit ghelove, dese herisie
Es recht dat God vermalendie,
Want het maect weldoen onwaert
Ende trect talre quaetheit waert.
Wat dooch voorsienecheit
Ofte oec eeneghe wijsheit,
Of soe niet en stonde in staden
Den ghenen, diere hem mede laden?
Anders ware God onrecht,
Ne loendi niet elken mensce echt
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Na sijn gewerke in dit leven.
Men sal weldoen ende Gode upgheven,
Te sinen wille, te siere genaden,
Den loen van allen weldaden;
Want mensceit mach te genen stonden
Der Godheit zin ghegronden’(1).

Ongeveer hetzelfde zegt hij in de conclusie van het vierde quodlibet van zijn eersten
Martijn(2). De vraag luidt daar:
‘Soete Martijn, men leset dat:
Al gavic wech lijf ende scat,
Ende dogede grote coude,
Ware ic in hoeftsonden mat,
Het en diedde mi niet een blat:
Die nuwe wet spreect ende doude’.

Is dat niet wat al te streng en ware het niet beter, dat zij, die ons den gang naar den
hemel zoo moeielijk maken, ‘portiers waren gesat ter hellen’? Het antwoord luidt:
Menigeen denkt, dat hij ‘der heleger scrifturen woert’ goed begrijpt, als hij in staat
is er allerlei nieuws over uit te kramen, dat hij door tekstverdraaiing gevonden heeft;
maar inderdaad is het niet zoo gemakkelijk die woorden spoedig te doorgronden,
‘Daer die wortele ave staen
Geplant in hemelrike’.

Neen, men moet die bangmakers niet zoo spoedig gelooven, want
‘Of God ten joncsten dage sal
Gepeins ende wort berechten al,
Daer wi in oint mesdaden,
Soudi, alse eenen onwerden bal,
Weldaet werpen int helsce dal,
So ware hi sonder genaden.
Neen hi! en es niet so smal
Van weldaden al dat getal,
Hen wert van grade te graden

(1) Sp. Hist. III4, 16 vs. 1-32.
(2) Eerste Martijn vs. 235-312.
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Van Gode gedanct, die niene hal
Wat men wel dede ofte stal:
Gerechtichede soude scaden,
En hoerde God niet die baden’.

De conclusie luidt dan:
‘Martijn, dijn gelove es goet,
Ic bem dies seker ende vroet:
Weldaet waert niet vergeten.
Laet hem begaen, diet gelden moet,
Ende diet al bi redene doet:
Nemmeer en willics weten’.

Zoo zegt Maerlant ook elders:
‘Men mach den uppersten, den hoghen
Met beden ende met weldaden boghen’(1).

Deze leer is geheel in overeenstemming met de beginselen, die door de kerk werden
uitgesproken op de synode, in 529 te Oranje gehouden en door Paus Bonifacius II
goedgekeurd. Volgens die beginselen is de vrije wil des menschen door Adams
zondeval wel verzwakt, maar niet vernietigd. De mensch nu, die uit zich zelven
onbekwaam is tot eenig goed en geneigd tot alle kwaad, wordt door de voorkomende
genade Gods (gratia praeveniens), die zich het eerst en voornamelijk in het sacrament
van den doop doet kennen, in staat gesteld om uit vrijen wil het goede te doen. Een
Christen dus, die den doop ontvangen heeft, kan nooit ter eeuwiger verdoemenis
voorbeschikt zijn, maar heeft eene onvoorwaardelijke genadegift Gods ontvangen,
waarvan hij naar verkiezing gebruik kan maken om het goede te doen en zalig te
worden. De wil echter om gebruik te maken van de genade Gods is door de erfzonde
verzwakt en vandaar dat men den bijstand der kerk noodig heeft, en de
genademiddelen, die God door bemiddeling der kerk met voorkomende liefde
aanbiedt. De goede werken hebben dus wel beteekenis, maar dat men in staat is ze
uit vrijen wil te verrichten, is eene onvoorwaardelijke genadegift van God(2). Deze
leer bleef ook

(1) Heiml. der Heiml. vs. 831 vlg.
(2) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 33-35. Aldus drukken de leden der synode zich uit: ‘Secundum
catholicam fidem credimus, quod, accepta per baptismum gratia, omnes baptizati, Christo
auxiliante et cooperante, quae ad salutem pertinent, possint et debeant, si fideliter laborare
voluerint, adimplere. Aliquos vero ad malum divina potestate praedestinatos esse, non solum
non credimus, sed etiam si sunt, qui tantum malum credere velint, cum omni detestatione
illis anathema dicimus,’ aangehaald bij Dr Karl Hase, Evangelische Dogmatik 3te Aufl.
Leipzig 1842. p. 287, noot e.
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later in de R.K. kerk heerschen met meer of minder overhelling bij den een tot het
Pelagianisme, bij den ander tot de gevoelens van Augustinus. Tegen de verkondiging
eener gestrenge praedestinatieleer door Gottschalk (door de synode te Quiercy in
853 veroordeeld, maar door die te Parijs in 'tzelfde jaar gehandhaafd) traden Hincmar
en Rabanus Maurus op; later trachtten Anselmus en Petrus Lombardus tusschen de
klippen door te zeilen en in Maerlant's tijd helde Thomas Aquinas meer tot
Augustinus, zijn jongere tegenstander Duns Scotus meer tot het Pelagianisme over(1),
dat ook Maerlant zelven meer aantrok.
Met dit onderwerp hangt het derde quodlibet van Maerlant's eersten Martijn
samen(2). De vraag luidt daar, of God niet al te streng is in het straffen der zonde,
want geen zondaar immers zondigt langer dan zijn leven op aarde lang is, en toch
wordt hij ‘ewelike’ daarvoor gestraft. Het antwoord is:
‘God, die herten kent,
Sent den sondare recht torment
Na der herten gedochte.’

Voor eeuwig wordt die mensch ter helle gezonden, die wel eeuwig als een beest zou
willen leven, en dat hij dat zou willen, al ontveinst hij het ook, weet God zeer goed,
want
‘Al gepeins es openbaer
Voor hem, die tellet alle haer
Ende wat die hemel heeft ane’.

Niet de in een kortstondig leven bedreven zonden worden dus eeuwig gestraft, maar
de onveranderlijke begeerte om eeuwig voort te willen zondigen.
Dat Maerlant rechtzinnig was ten opzichte van de leer der

(1) Dr A. Pierson, t.a. pl. III bl. 62-63, 231-234. Hase, Dogmatik p. 66-72, 288-293.
(2) Eerste Martijn vs. 196-234.
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twee naturen in Christus, blijkt uit de wijze waarop hij van de Nestorianen spreekt.
‘Dats ene maniere van Kerstinen lieden,’

zegt hij,
‘Die de scrifture qualike bedieden,
Die niet en willen lijen das,
Dat Maria Gods moeder was,
Ende haer sone was mensce alleene,
Niet God ende mensche gemeene’(1).

Volgens de, op het concilie van Ephese (431) veroordeelde, leer van Nestorius zou
Christus mènsch zijn geweest als zoon van Maria, die daarom wel χριστοτ
ος,
maar niet εοτ
ος was. Vóór zijne menschwording en na zijne opstanding echter
was hij weer God. De kerk daarentegen nam als orthodoxe leer aan, dat ‘Christus
God en mensch tevens was, God uit de substantie des vaders vóór alle tijden
gegenereerd, en mensch uit de substantie zijner moeder in den tijd geboren (homo
ex substantia matris in seculo natus), volkomen God, volkomen mensch, bestaande
uit eene redelijke ziel en menschelijk vleesch (ex anima rationali et humana carne
subsistens), den Vader gelijk naar de godheid, minder dan de Vader naar de
menschheid, die, hoewel hij God is en mensch, nochtans niet twee, maar één Christus
is, één, namelijk niet door de verandering der godheid in het vleesch, maar door de
aanneming der menschheid in God; niet door de vermenging der substantiën, maar
door de eenheid des persoons; want evenals de redelijke ziel en het vleesch één
mensch zijn, alzoo is God en de mensch één Christus’(2). Van deze leer toont Maerlant
aanhanger te zijn, als hij Nestorius voor een' leugenaar verklaart, die Jezus, als zoon
van Maria ‘puur mensce, niet God’ noemde, want, zegt Maerlant,
‘Want Cristus es in énen persone
Mensce ende God van den trone.

(1) Sp. Hist. III5 14 vs. 7-12.
(2) Symbolum Athanasianum 31-37. Zie over de leer der twee naturen in Christus o.a.K.G.
Bretschneider, Handbuch der Dogmatik 4te Aufl. Leipzig 1838 II p. 150-161.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

90
Sine mogentheit daertoe wrachte,
Dat soene maget ter werelt brachte,
Ende hi die dode upstaen dede,
Daer hi verrees vander doot mede.
Sine mensceit togedi indien,
Dat hi ghetast was ende gesien;
Moetheit, honger ende cout,
Ende ander pine menechfout,
Entie bitterlike doot
Togede sine mensceit bloot;
Dies eist groot recht, dat wi hem lijen,
Dat hi geboren was van Marien
Warachtech God, warachtech man,
Ende al in énen persone dan’(1).

Wij komen hierop nog eens terug.
Van de latere ketterijen noemt Maerlant nog
‘Ene niewe maniere van smenscen leven’(2),

in 't jaar 1034 verkondigd, waarbij men zich, ook volgens Maerlant, onder eede
verbond, om alle wapenen af te leggen, de goederen, waarvan men beroofd was
geworden, niet met geweld terug te nemen, en af te zien van alle bloedwraak.
Overigens kwam deze nieuwe leefwijze hierop neer:
‘Men soude alle Vrijndaghe
Eten water ende broot,
Ende tSaterdaghes dor ghene noot
Eten weder vleesch no smout.
Eist dat men dese vastene hout,
So wilden si dat orconden,
Dat het aflaet ware van zonden,
Ende anders penetencie ghene
Van mesdaet doet groet no clene’(3).

Deze nieuwe leefwijze, die hoofdzakelijk ten doel had, aan de eindelooze, vaak
bloedige twisten der ruwe, wraakgierige edelen een einde te maken, maar te
idealistisch was om in dien

(1) Sp. Hist. III5 5 vs. 9-24.
(2) Sp. Hist. IV2 41 vs. 78.
(3) Sp. Hist. IV2 41 vs. 90-98.
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tijd in practijk gebracht te worden, vond, volgens Maerlant, aanhang bij alle
bisschoppen in Frankrijk(1), behalve bij Gerard van Kamerijk, wiens beredeneerd
oordeel hij mededeelt(2), waarna hij, ten bewijze dat hij er mee instemde, zegt:
‘Dus vellede met redene al
Die biscop Geraert dit gescal’.

Verder maakt Maerlant melding van de ketterij van Berengarius (sedert 1040
aartsdiaken te Angers), die in 1050 op synoden te Rome en te Vercelli werd
veroordeeld, omdat hij geleerd had, dat het brood en de wijn van 't avondmaal niet
substantialiter Christus' lichaam en bloed waren, maar alleen de afbeelding en
gelijkenis (figura et similitudo) er van(3) Maerlant zegt alleen van hem, dat hij
‘Wederseide al openbare
Dat sacrament van den outhare,’

en dat hij
‘Wart verwonnen met wisen clerken,
So dat hi moeste onse wet sterken,
Ende stont des ongheloven af’(4).

Wij zullen in een volgend hoofdstuk zien, hoe Maerlant dweepte met het eerst in
1215 op het 12de oecumenisch concilie te Rome tot kerkleer verheven leerstuk der
transsubstantiatie.
Van Arius af tot op Maerlant's tijd toe hebben verscheidene geleerden getracht
kettersche gevoelens in de kerk binnen te smokkelen. Belangrijk zou het wezen
Maerlant te hooren over de ketterijen van den laatsten tijd, b.v. over die van
Abaelardus, van Arnold van Brescia, van Peter van Bruys, van de Waldensen en
Albigensen; maar de tijd, waarin zij leefden, is door Maerlant in zijn' Spiegel
Historiael niet behandeld.
Het aantal ketters was altijd verontrustend groot geweest,

(1) De provinciale synoden in Frankrijk vaardigden zelfs alle besluiten in dien geest uit, J.C.L.
Gieseler t.a.p. II1 p. 298 vlg., Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 277.
(2) Sp. Hist. IV2, 42.
(3) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 274-277. Hase, Kirchengeschichte 8te Aufl. Leipzig 1867 p. 255
vlg.
(4) Sp. Hist. IV2 59, vs. 3-7.
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zoodat wij ons niet verwonderen mogen, Maerlant te hooren verklaren:
‘Upt gelove van der kerke
Hebben so vele groter clerke
Ende so grote heren gestreden,
Ende doen toten daghe heden,
Alse u wel wert cont hier naer.
Hildse God selve niet claer,
Soe ware lange ter scende:
Nu staet soe toter werelt ende’(1).

Bij te dragen tot den bloei der kerk en het zuiver bewaren der kerkleer is Maerlant's
oprechte begeerte. Als hij over de Drieëenheid gesproken heeft, zegt hij met afschuw
van het ongeloof:
‘Die sinen sin so laet verstenen,
Dat hijs loechent, hi moet wenen
Ende ewelike sijn gevreest
In den helscen tempeest’(2),

en elders:
‘Diere jegen doen of scriven
En mogen niet behouden bliven’(3),

en later, na het leerstuk der twee naturen in Christus in rechtzinnigen geest uiteen te
hebben gezet, spreekt hij zóó, dat de beste ketterjager het hem niet zou kunnen
verbeteren:
‘Ware oec iemen, die wedersprake
Dit ghelove ende dese sake,
Hi ware ewelike verdoemt.
Recht waert, datmen in den brant stake,
Ende daerna thelsce vier smake,
Daer men die duvele in droemt’(4).

Als, in zijne eerste samenspraak met Martijn, Jacob het woord ‘aventure’ heeft
gebezigd, dat ook in den Rijmbijbel wordt voorgesteld, als een van onvastheid in het
geloof getuigend

(1) Sp. Hist. I7 41 vs. 95-102.
(2) Derde Martijn, vs. 127-130.
(3) Sp. Hist. I1, 2 vs. 23 vlg.
(4) Derde Martijn, vs. 482-487.
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woord(1), doet Maerlant den rechtzinnigen Martijn opschrikken en vragen:
‘Brincstu onghelove voert?
God siet alle dinc ende hoert.
Wiltu den duvel maken?
Wie hevet dijn herte dus becoert,
Dattu helts aent lagher boert?
Die papen sullent smaken:
So wertstu verbrant of versmoert;
In gave om dine ziele niet een oert.
Men mach met sulken saken
Gode niet ghenaken’(2).

Wij zien hieruit, dat in Maerlant's tijd de inquisitie niet rustte, en de vorige aanhaling
bewijst, dat Maerlant zelf zich niet tegen de vonnissen der inquisitie zou hebben
verzet, zooals in 1233 het Duitsche volk, door zijne bisschoppen gesteund, tegen den
voorzitter der inquisitie, Koenraad van Marburg, deed. Toen trouwens was de
inquisitie nog van zeer jongen datum. Had ook reeds in 1157 eene synode te Rheims
lichamelijke straffen tegen de ketters bevolen, eerst op het Lateraansch concilie van
1215 was de inquisitie formeel ingesteld, en op het concilie van Toulouse (1229)
bevestigd. In 1232 en 1233 was zij door Gregorius IX opgedragen aan de
Dominicanen, die in 1236 hun treurig bedrijf in Frankrijk en Vlaanderen oefenden,
ketters gevangen namen en door de wereldlijke overheid lieten verbranden, om ze
daarna aan het helsche vuur over te geven. De synode te Narbonne (1243) en die te
Beziers (1246) stelden eene uitvoerige instructie voor de inquisiteurs op. Toch vonden
zij veel tegenstand, en eerst in 1266 schijnt te Rome zelve de inquisitie met hare
straffen te zijn opgetreden(3). De inquisitie is alzoo een kind der 13de eeuw, en, evenmin
als door Thomas Aquinas(4), wordt zij door Maerlant gewraakt. Hem dus voor

(1) Rijmbijbel, vs. 627-629.
(2) Eerste Martijn vs. 147-156.
(3) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 300, 463 vlg., Hase, Kirchengeschichte p. 308, Gieseler, t.a.p. II2
p. 578-591.
(4) Holtzmann, t.a.p. bl. 178.
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een' voorlooper der hervormers te houden, die juist aan diezelfde inquisitie een zoo
fellen haat zwoeren, gaat niet aan.
Ook vooral de beeldendienst werd een steen des aanstoots voor de eerste
hervormers. Maerlant echter is er wel degelijk sterk mee ingenomen. Over het concilie
van Constantinopel in 754, waarin de beeldendienst verworpen werd, laat hij zich
afkeurend uit. Constantinus Copronymus heet bij hem ‘die quade Constantijn’; hij
vertelt, dat deze bijeenriep:
‘Dertich ende drie hondert
Bisscoppen, die hi hadde gesondert,
Die van sire geloven waren.
In dien Seent gaf men uut te waren,
Dat men die beelden ons Heren
Ende sire santen niene soude eeren,
Maer vellen ende verderven.
Hier omme so dedi sterven
Vele goeder Kerstinen te waren,
Die metter Roemscher kerken waren’(1),

en later verhaalt hij van dienzelfden keizer, dien hij ‘dorquaet ende onreine van
levene’ noemt, niet zonder zijne ergernis te luchten:
‘Alle, die hem waren onderdaen,
Dedi zweren opt hovet ons Heren,
Datsi nemmermeer en eeren
Der heileger beelden neghene;
Der moeder Gods, der maget reene,
Diese vierden oft riepen ane,
In hare noot, in hare trane,
Anebeden of antierden,
Entie beelden Gods verchierden,
Of van eeden hem wilden wachten,
Of der reliquien achten,
Die ontervedi van haren goede,
Ende dedem meneghe aermoede’(2),

terwijl hij vervolgens mededeelt, dat Paus Adriaan I

(1) Sp. Hist. III3, 70 vs. 33-42.
(2) Sp. Hist. III8, 81 vs. 52-64.
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‘jegen die herisien,
Die des niet en wilden lien,
Dat men die beelden Gods sal eren’,

een leerzaam boek maakte,
‘Daer hi hare valsceit in werde sere,
Ende sette tgelove in siere ere’(1).

Dat Adriaan's gevoelen in dezen bitter weinig gezag had in het rijk en aan het hof
van Karel den Grooten, dien Maerlant zoo gaarne voor den krachtigsten beschermer
der kerk houdt, schijnt aan onzen dichter onbekend geweest te zijn. Hij wist niets,
zegt althans niets van de veroordeeling van den beeldenen reliquieëndienst in de
Carolingsche boeken, die stellig Karels eigen gevoelen weergaven(2), en noemt den
naam van Claudius, bisschop van Turijn, als ik mij niet vergis, slechts eenmaal(3),
naar 't schijnt niet wetende, hoe deze herhaaldelijk in zijne belangrijke werken den
beeldendienst veroordeelde als strijdig met eene zuivere godsvereering, evenals de
aanbidding van het kruis en het aanroepen van heiligen en hunne reliquieën, kortom
van alles, wat zinnelijk was en schade toebracht aan een geestelijken,
monotheïstischen godsdienst(4).
Maerlant's ingenomenheid daarentegen met de, in de 12de en 13de eeuw zoo sterk
toenemende(5), heiligen- en reliquievereering, evenals zijne voorliefde voor het
verhalen van heiligenlegenden, blijkt uit al zijne latere werken en vooral uit zijn
Leven van St. Franciscus. Toch, ofschoon hij daarin het bewijs leverde, dat hij voor
het meedeelen van het meest smakelooze niet terugdeinsde, zou het voor zijn goeden
smaak kunnen pleiten, dat hij, bij 't berijmen van den Spiegel Historiael, voorloopig
juist de tweede partie, waarin de meeste heilegenlegenden en
martelaarsgeschiedenissen voorkomen, heeft overgeslagen,

(1) Sp. Hist. III8, 82 vs. 7-12.
(2) Zie daarover H. Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter, I (Berlin 1875)
p. 10-13.
(3) Sp. Hist. III8, 88 vs. 74.
(4) Zie H. Reuter, t.a.p. I p. 16-18.
(5) Zie daarover Gieseler, t.a.p. II2 p. 453-462.
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indien dat niet veeleer te verklaren was uit zijne vrees om te veel theologische
vraagpunten aan te roeren.
Wat nu den aflaat, de leer van den schat der kerk en van de schuldvergiffenis als
loon voor het doen van goede werken, evenals van de verlossing der zielen uit het
vagevuur door voorbiddingen en zielmissen aangaat, wij kunnen Maerlant's
ingenomenheid daarmee eenigszins afleiden uit het feit, dat hij niet aarzelt Vincentius
te volgen, waar deze in zijn Speculum den Dialogus van Gregorius den Grooten
invoegt. In dien Dialogus wordt weliswaar de aflaattheorie evenmin volledig
verkondigd als de leer van den schat der kerk, die uit veel later tijd dagteekenen,
maar met nadruk wordt daarin toch gewezen op de mogelijkheid en wenschelijkheid
van het verlossen der zielen uit het vagevuur door aalmoezen en offeranden (ook
misoffers), en daarop toch steunt de aflaattheorie voor het grootste deel. Aldus schrijft
Maerlant:
‘Men sal wanloven niet een twint,
Hennes oec vagevier, datmen vint,
Daer hem in zuveren bi stonden
Vele sielen van someghen zonden,
Alse van dagelijcschen dingen,
Alse ydele worden, lachgen, singen,
Ende diere gelike, daeran en staet
Niet al te grote mesdaet.
Nochtan weetmen wel overwaer,
Dat hier af ghinder geen wert claer,
Hine hebt in desen levene
Verdient met bedene ende met gevene
Ofte in anderen weldaden,
Dat hi ghinder vinde genaden’(1).

(1) Sp. Hist. III7 46 vs. 1-14. Vgl. III7 46 vs. 63 vlg. Eene beschrijving van het vagevuur, evenals
van de hel en den hemel, vindt men in den Sp. Hist. III8 cap. 40 en 41, door Vincentius aan
Beda ontleend, naar Maerlant's getuigenis (Sp. Hist. III8 39 vs. 67 vlg.):
‘Alse Beda scrivet, de goede clerc
In sine bouken, in sijn werc.’
Wij ontmoeten alzoo in Beda Venerabilis een' der menigvuldige voorloopers van Dante.
Men denke ook aan Tondalus' hellevaart, en aan het visioen der hellevaart van Karel den
Dikken, door Vincentius en Maerlant aan de Libri V de gestis regum Anglorum van Willem
van Malmesbury ontleend, Sp. Hist. IV1 cap. 60-62.
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Het goede, dat men bij zijn leven doet, geeft alzoo aanspraak op verkorting van den
tijd, dien men in het vagevuur moet doorbrengen, maar niet alleen het goede, dat
men zelf gedaan heeft, ook de goede werken van anderen:
‘Eist dat de zonde naer de doot
Te swaer niet si noch te groot,
So mach de mensce met offeranden
Der zielen vele in staden standen,
Ende scijnt oft si begerte groot
Daertoe hadden naer die doot’(1).

Een verhaal, strekkende om deze stelling te bewijzen, wordt dan aldus besloten:
‘Hierbi machmen wel orconden,
Dat si nemen niet node
Beede zanc of messe die dode,
Want sise bidden hem die leven,
Ende oec vray lijctekijn gheven,
Dat sire bi van haren zonden
In dander werelt sijn ontbonden’(2).

Dat is de kiem, waaruit de aflaattheorie voortsproot. Zij blijkt reeds meer ontwikkeld,
wanneer er aan wordt toegevoegd, dat de goede werken van anderen niet alleen den
zielen in het vagevuur ten goede komen, maar ook den levenden, en dat laatste zegt
Maerlant ook:
‘Oec heeft men vernomen mede,
Dat die messen, zanc ende gebede
Den levenden hevet goet gedaen.(3)
Dus helpet die messe uten noden
Beede levende ende doden’(4).

Maar - en hieruit blijkt, hoe krachtig Maerlant zich tegen eene al te werktuiglijke
vergeving van zonde verzet, en hoe vast hij gelooft, dat schuldvergiffenïs aan
schuldbesef en boete

(1) Sp. Hist. III7 50 vs. 1-6.
(2) Sp. Hist. III7 50 vs. 54-60.
(3) Sp. Hist. III7 51 vs. 1-3.
(4) Sp. Hist. III7 51 vs. 55 vlg.
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gebonden is - op de laatst aangehaalde verzen laat hij terstond volgen:
‘Maer nu moet men dat gemoeden:
Messe helpt niemen dan den goeden,
Die hier so leveden haren dach,
Dattem bedinghe helpen mach.
Beter eist nochtan ende noch als goet,
Dat een voer hem selven doet,
Dan hi wilde, datmen hem dade
Naer hem voer sine mesdade.
Hets beter wesen ongevaen
Dan gebonden ende dan ontgaen’(1).

Het is beter, zegt Maerlant, dat ieder zijne eigene zaligheid bewerkt, dan op de goede
werken van anderen vertrouwt. Men ziet, het zedelijk karakter van Gregorius den
Grooten en van Vincentius en Maerlant, die zijne woorden overnamen, verzet zich
tegen de uitvloeisels der aflaattheorie, welke door hen alleen in beginsel wordt
aangenomen Nog vóór Maerlant's tijd, ofschoon lang na Gregorius den Grooten,
werd met de theorie der schuldvergiffeais als loon voor goede werken nog eene
andere leer verbonden, die van de sleutelmacht der pausen, welke daardoor geacht
werden hel en hemel te kunnen ontsluiten, eene macht, die hun vergunde hun'
banvloek te slingeren en aflaten uit te deelen. Niet enkel de goede werken, die anderen
ter wille van de afgestorvenen verrichtten, hadden de kracht de zielen uit het vagevuur
te verlossen, het enkel machtwoord des pausen, waarbij aflaat van zon en gegeven
werd, werd nu bovendien geacht voldoende te zijn voor de reeds gestorvenen en de
nog levenden, vooral voor de laatsten Bij het begin der kruistochten treffen wij voor
't eerst de ruimere toepassing van die leer aan. Op de synode te Clermont in 1096
werd door Paus Urbanus II volle aflaat beloofd aan hen, die aan den eersten kruistocht
zouden deelnemen, zooals ook Maerlant vertelt(2). Vervolgens werd die aflaat ook
beloofd aan alle kruisvaarders, ook aan hen, die deelnamen aan de kruistochten tegen
de ketters

(1) Sp. Hist. III7 51 vs. 57-66.
(2) Sp. Hist. IV3 2, vs. 27, waar men leest, dat Paus Urbaan ‘utesendde dat aflaet.’ Zie ook
Gieseler, t.a.p. II2, p. 42.
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in Europa(1). In het jubeljaar 1300 schonk Paus Bonifacius VIII aan allen, die de
apostolische kerken boetvaardig bezochten, aflaat voor hun geheele leven, en dat
werd bij ieder volgend jubeljaar herhaald(2). Die aflaat nu werd verstrekt uit den
zoogenaamden schat der kerk, volgens de leer, die het eerst door Alexander van
Hales († 1245) schijnt verkondigd te zijn en later breeder door Albertus Magnus en
Thomas Aquinas werd ontvouwd, eindelijk door Clemens VI in de bul Unigenitus
(1343) kerkelijk bekrachtigd en op het concilie van Trente voorgoed vastgesteld is(3).
Volgens die leer was uit de overtollige goede werken der heiligen (opera
supererogatoria) de coelestis ecclesiae thesaurus ontstaan, waarover de paus vrije
beschikking had, zoodat hij het loon, dat Christus en de heiligen van God voor hunne
goede werken ontvangen hadden, maar niet behoefden, daar zij der hemelsche
zaligheid reeds deelachtig waren, aan anderen kon afstaan, en daardoor zoowel de
levenden van een al te lang versmachten in 't vagevuur redden, als de afgestorvenen
uit het vagevuur spoediger naar den hemel doen overgaan. Daar nu tot de goede
werken ook behoorde het geven van geld aan de kerk voor aalmoezen, kerkbouw of
onderhoud van den eeredienst, kon het niet uitblijven, of de affaat moest althans den
schijn verkrijgen van gekocht te kunnen worden, en naarmate de priesters geldgieriger
waren, werd die schijn ook meer werkelijkheid.
Geen wonder dan ook, dat er zoovele ‘zwartmakers en beschimpers’ (denigratores
et detractores indulgentiarum) van den aflaat waren, die de bisschop van Utrecht,
Jan van Zyrik, in Maerlant's tijd aangeklaagd en in den ban gedaan wilde hebben,
blijkens zijnen brief van 8 Sept. 1288 aan de geestelijkheid zijner diocese(4), wier
medewerking hij daarbij inriep

(1) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 300, noot.
(2) Hase, Kirchengeschichte p. 316. Clemens VI bepaalde (1342), dat ieder 50ste, Urbanus VI
(1389), dat ieder 33ste, en Paulus II (1470), dat ieder 25ste jaar een jubeljaar zou zijn.
(3) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 169; Hase, Dogmatik p. 485 vlg.
(4) Te vinden bij Dr W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming II1 (Arnhem
1866) bl. 411-416.
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tot het bijeenbrengen van geld, om den Utrechtschen dom te bouwen, en aan wier
gemeenteleden hij onder verschillenden vorm aflaat beloofde, indien zij slechts het
hunne tot dien bouw bijdroegen.
In dien brief vermeldt hij uitdrukkelijk de ‘onbeschaamdheid dergenen, die, uit
grootere begeerte naar de gunst der menschen dan naar die van God, afgeven op den
aflaat en de sleutelmacht der kerk’(1). Tegen zulke menschen, die in den aflaat verkoop
van geestelijk goed voor geld, en dus eigenlijk simonie, zagen, vond zelfs Thomas
van Aquino het noodig den aflaat te verdedigen, en hij deed dat door het verkondigen
van de theoretische waarheid, die echter in de practijk meestal leugen blijkt, dat het
geestelijk goed niet werd gekocht voor geld, maar voor de gezindheid, waarmee het
geld wordt gegeven, dus ook voor iets geestelijks. De opbrengst der aflaatgelden
moest daarom, volgens hem, alleen voor een vroom en uitdrukkelijk aangewezen
doel worden gebruikt(2), zooals het stichten van den Utrechtschen dom dan ook was.
Niets is er wat Maerlant meer tegenstaat dan simonie; wel erkent hij het recht des
pausen om aflaat te geven, maar, opdat het niet den schijn zou hebben, alsof die voor
geld werd gekocht, keurt hij dat alleen goed op voorwaarde, dat hij, wiens zonden
vergeven worden, door boetedoening zich die vergiffenis waardig make, en dus meer
door zijne gezindheid dan door het werktuiglijke der goede werken toone, dat hij
aflaat verdient. Een merkwaardig bewijs voor deze opvatting vinden wij in zijn
gedicht Der Naturen Bloeme, waar hij spreekt over den trekvogel glutis en twee
soorten onderscheidt, waarmede hij twee soorten van pelgrims, die naar het heilige
land trekken, vergelijkt. Wie tot de eerste soort behooren, gaan met ijver op weg,
maar als zij inzien, dat de reis moeilijk is,

(1) Quorundam insolentia, qui, ut favorem hominum habeant plus quam Dei, detrahunt apostolicis
indulgentiis et venerabilium patrum et dominorum archiepiscoporum et episcoporum,
detrahunt etiam clavibus ecclesiae universalis, sine quibus, ut vera fides et apostolica indicat,
non est salus.’
(2) Dr A. Pierson, t.a.p. bl. 169-170.
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‘Soecsi aflaet, ende willen keren
Ende visieren ende willen leren
Haren biechters sulken aert,
Dat si niet en doghen ter vaert’(1),

en dan heft Maerlant deze klacht aan, die tevens een scherp verwijt is voor de
pauselijke dispensatoren, welke hen voor een zeker losgeld (pecunia redemtionis)
van hunne gelofte ontsloegen, zonder dat zij daarmede den aflaat verbeurden, dien
zij met hunne bedevaart hadden moeten verdienen(2):
‘Rome en laetse niet ghebreken,
Soene sent uut ghenoech legate,
Die de traghe doer gelts bate
Absolveren van allen mesdaden,
Ende sentse van zonden ontladen
Te haren pape te lande weder.
O wi! die dat verdient hier neder,
Dat al sine sonden sijn verlaten,
Dats al salicheit van groter baten!
Ende dies verdient vor sine doot,
Met rechte maecti bliscap groot.
Maer wach! hoe menech heremite,
Hoe menech monec van scarpen abite
Vintmen, die langhe heeft ghelevet,
Entie lettel solaes hevet,
Silencie ende discipline
Ghehouden heeft, ende sware pine,
Lesen, singhen ende waken,
Ende cranke lyfneere te desen saken,
Ende noch en quam hem niet te bate
Van Rome letteren van aflate.
Sente Pauwels, ic gheloves di,
Ende allen pawesen daer bi,
Die dinen stoel hebben beseten:
Dijn vraye mont die laet ons weten,
Dat God elken lonen sal
Recht na siere verdienten al.
Dit willic spreken, elc man gome
Behouden der eren van Rome’(3).

(1) Nat. Bloeme II1 vs. 1919-1922.
(2) Zie daarover Dr W. Moll, t.a.p. II1 bl. 28 vlg.
(3) Der Naturen Bloeme III vs. 1926-1954.
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Moge Maerlant dus ook al de, eerst in zijn' tijd volledig verkondigde, kerkleer omtrent
den aflaat hebben aangenomen, hij ziet al het gevaarlijke dier leer in, wanneer zij
door gewetenlooze en geldgierige priesters in practijk wordt gebracht.
Hebben wij uit het oordeel, dat Maerlant over de ketters uitspreekt, gezien, welk
een geloovig zoon der kerk hij was, omtrent een paar hoofdpunten bezitten wij van
hem eene dichterlijke geloofsbelijdenis in zijn' Derden Martijn, een gedicht Van der
Drievoudechede. Laat ons in 't kort de leer nagaan, die hij daarin verkondigt, en deze
toetsen aan het Symbolum Athanasianum, dat juist de twee zelfde onderwerpen
behandelt als Maerlant's gedicht, namelijk de Drieëenheid en de twee naturen van
Christus.
Na eene inleiding over de verhevenheid van het onderwerp en de
ongenoegzaamheid der menschélijke rede, die niet in staat is, de Godheid te begrijpen,
begint Maerlant met eene uiteenzetting van de leer van Gods immanente en
transscendente alomtegenwoordigheid. God is boven, onder en buiten alles, maar
tegelijk binnen alles en wel zóó, dat hij in ieder deel der wereld afzonderlijk in zijn
geheel is, zonder meer dan één God te zijn(1). Dan komt hij tot het leerstuk der
Drieëenheid. Er is één God, zegt hij, Vader, Zoon en H. Geest;
‘Ende weet wel, dat wire genen
So groet noemen of so clenen,
Datter iemen es meest’(2).

Later zegt hij dat nog eens met andere woorden:
‘Even gheweldich, even scone,
Even ghelijc in werelt, in trone,
Sijn dese enege drie’(3).
(1) Derde Martijn vs. 79-117. Den inhoud van deze verzen vindt men beknopt weder in een
Latijnsch gedicht De S. Trinitate, vs. 1-34, waarvan Dr E. Verwijs, Strophische Gedichten
bl. 150-152, vermoedt, dat Maerlant het gekend zou hebben.
(2) Derde Martijn vs. 121-123, Vgl. het Symbolum Athanasianum 25: ‘In hac Trinitate nihil
prius aut posterius, nihil majus aut minus.’
(3) Derde Martijn vs. 212-214. Vgl. Symb. Athan. 6: ‘Patris et Filii et Spiritus sancti una est
divinitas, aequalis gloria, coaeterna majestas.’ Als Maerlant in zijn' Sp. Hist. van de Arianen
spreekt, vertelt hij ene miracle van der Drievoudichede, dat ons geen belang inboezemt.
Alleen willen wij er op wijzen, hoe hij zegt, dat de Arianen (Sp. Hist. III5 26 vs. 21-24)
‘Seggen minder algader
Den Sone sijn dan den Vader,
Entie Heilege Geest noch minder si,
Dan Vader ende Sone daerbi;’

waarna hij dan aldus voortgaat:
‘God, die daer ter rechter schole
Bringhen wilde die waren in dole,
Togede daer al openbare,
Dat God in drien personen ware,
Even gheweldich alle drie,
Eén, ende es noch ende was ie’.
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Verder stelt hij den Vader voorop:
‘Ongewonnen ende ongeboren,
Ende voer al begin;
Daerna den Sone uutvercoren,
Van hem gewonnen, alse wijt horen,
Eer oyt begin ginc in.
Den Heiligen Geest leerwi den doren
Uut desen comende’(1).

Mocht het uit deze regels niet duidelijk blijken, of Maerlant den H. Geest doet uitgaan
van den Vader alleen of van Vader en Zoon beiden, later toont hij, dat hij in
overeenstemming is met de kerkleer(2), wanneer hij den H. Geest van Vader en Zoon
beiden doet uitgaan:

(1) Derde Martijn vs. 132-138. Vgl. het Symb. Athan. 21-23. ‘Pater a nullo est factus, nec creatus,
nec genitus; Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus; Spiritus Sanctus a
Patre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. Beknopt vindt men dat
ook Sp. Hist. I1, 2 vs. 1-17.
(2) Op het concilie van Nicaea (325) was nog niet aangenomen, dat de H. Geest van Vader en
Zoon beiden was uitgegaan; de woorden filioque waren eerst op de synode van Toledo (589)
in de geloofsbelijdenis opgenomen, maar door de Grieksche kerk bestreden (in 867 op de
synode van Constantinopel), die er de uitdrukking per filium (δι το υ ο ) voor in de
plaats stelde. Juist in Maerlant's tijd werd dit geschilpunt weder uitvoerig behandeld bij
gelegenheid van de poging, die Gregorius X aanwendde om de Oostersche en de Westersche
kerk met elkaar te verzoenen. Aan Thomas Aquinas werd opgedragen tegen de dwalingen
der Grieken op dit punt te schrijven, en op het Lyonsche concilie van 1274 (op reis waarheen
Thomas Aquinas stierf) zwoeren de Grieken hunne dwaling af. Zie Dr A. Pierson, t.a.p. III
bl. 227, 238, 324-328. Hase, Dogmatik p. 510.
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‘Uut deser dobbelre Gods dure
(Wie caent gegronden, wie?)
Coemt die Geest, die soete gure’(1),

en nog later:
‘Dits (de H. Geest) des Vader ende des Soens gave’(2).

In overeenstemming met Thomas van Aquino(3), die hierin niet oorspronklijk is, leert
Maerlant, dat de Drieëenige God als Vader macht, als Zoon kennis, als H. Geest wil,
liefderijke gezindheid of liefde is:
‘Den Vader setten wi als ten gronde,
Daer alle doget uut begonde,
Diemen versta ofte sie.
Den Sone, alse wijsheit, diet al conde,
Des Vader claerheit ende sine orconde,
Die van hem en sciet nie.
Die vanden Heilegen Geest ontbonde,
Haerre tweer minne hire in vonde’(4).

Deze drieëenheid, die Maerlant in de Godheid ziet, vindt hij ook terug in den mensch,
evenals Thomas Aquinas doet(5):
‘Niemen es, wille hi iet maken,
Hine moet in hem selven smaken
Eenrehande triniteit:
Want hi der dinc moet mogen genaken,
Ende hi moet connen die dinc geraken,
Of hets hem al ontseit;
Ooc moet hi willen daeromme waken.
Macht, const, wille - dese drie saken
Vintmen in die menscelicheit’(6).

Om deze verzen wel te begrijpen moet men in het oog houden, dat God in 't bijzonder
als Schepper gedacht wordt, wanneer de personen der Drieëenheid als macht, wijsheid
en

(1) Derde Martijn vs. 411-413.
(2) Derde Martijn vs. 430.
(3) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 151-152.
(4) Derde Martijn vs. 147-154.
(5) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 152.
(6) Derde Martijn vs. 157-165.
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wil worden gekenmerkt. Als macht is God de causa efficiens der wereld, als wijsheid
de causa exemplaris (de ideëele oorzaak), als wil of als liefde, de causa finalis. Deze
drieëenheid nu moet ook bij den mensch gevonden worden, zal deze iets tot stand
brengen. Hij moet macht, wijsheid of kennis, en liefderijke gezindheid, die hem tot
willen drijft, bezitten(1).
De Drieëenige God nu is, volgens Maerlant, onbeperkt in zijn doen en laten; alles
brengt hij in beweging, maar zelf wordt hij door niets aangedaan. In zijne rust is hij
zoodanig,
‘Dat hem niet en can gederen
Geen porren, verre no bi’(2).

Hij neemt toe noch af; uit hem vloeit alles voort, zonder dat zijn rijkdom ooit uitgeput
raakt; geene plaats omvangt hem, maar hij omsluit alles. Hij is onwrikbaar, geweld
noch smeeken is in staat hem te doen veranderen. Terwijl hij onmetelijk is, is hij
almachtig en tevens eeuwig. De mensch weet van heden en gisteren, van begin en
einde,
‘Maer alsemen vint van Gode bescreven
Dit woert “heden” so isser an bleven
Een ewelike ommeganc,
Daer geen ende aen mach cleven,
Noch geen begin aen wart verheven’(3).

Na zóó over de Drieëenige Godheid gehandeld te hebben beantwoordt hij de vraag,
‘Hoe die Sone, die ewelike
Den Vader es alreneest,
Menscheit ontfinc van onsen slike’(4).

(1) Het is bekend, welke rol later deze opvatting der Drieëenheid in de pantheïstische magie
gespeeld heeft (o.a. bij Paracelsus), en hoe de mensch - als mikrokosmos, - door het vinden
der drieëenheid in alle dingen van den makrokosmos, geacht werd beheerscher der natuur magus - te zullen worden, in staat om uit het bestaande al de dingen voort te brengen, welke
hij verkoos.
(2) Derde Martijn vs. 174 vlg.
(3) Derde Martijn vs. 199-203, vgl. het Symb. Athanas. 9-14: ‘Immensus, aeternus, omnipotens
Pater, Filius, Spiritus Sanctus, et tamen non tres immensi, aeterni, omnipotentes, sed unus.’
Vgl. met dit en het voorafgaande nog Sp. Hist. I1, 1 vs. 19-24.
(4) Derde Martijn vs. 242-244.
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Na Lucifer's val, zoo zegt Maerlant, schiep God den mensch om zijne geboden te
volbrengen en daarna de plaats der engelen in te nemen; maar de duivel kwam tot
dien mensch in de gedaante eener slang en verleidde hem tot afval van God. Om nu
den mensch te redden van 't verderf kwam de Godheid, geboren uit de maagd Maria,
als mensch op aarde, om naar den mensch te lijden voor de gevallen menschheid en
alzoo te voldoen aan de gerechtigheid Gods, die het kwaad niet ongestraft kan laten,
maar toch uit liefde den mensch behouden wil. Naar de godheid uit het doodenrijk
opgestaan, liet hij:
‘Den sinen hier te pande
Sijn vleesc ende sijn bloet,
Te sacreerne in priesters hande’(1).

Zoo wordt nog dagelijks Christus' vleesch en bloed geofferd voor de menschheid.
Deze leer der voldoening door het bloed van Christus in de dertiende eeuw en nog
de heerschende in de R.K. kerk, was een paar eeuwen vóór Maerlant het volledigst
ontwikkeld door den beroemden scholasticus Anselmus(2). Deze leer sluit zich aan
bij die van de twee naturen in Christus, den godmensch, welke door Maerlant uitvoerig
wordt medegedeeld:
‘Algeheel ende altemale
So ruste in die maget smale,
Gods moeder, Gods kint;
Ende algeheel oec also wale
Was hi in des Vader sale
Met hem, ne twivels twint.
Die menscheit, dans gene hale,
Ne sloet niet in desen dale
Die Godheit, diet al bint Die Godheit en heeft gene pale -;
Die menscheit, dat meent mine tale,
Ontfine God, diet al mint,
In hem: dus eist bekint’(3).

(1) Derde Martijn vs. 366-368.
(2) In zijn werkje Cur deus homo? (o.a. uitgeg. te Erlangen 1834.)
(3) Derde Martijn vs. 300-312.
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Christus is alzoo God uit de substantie des Vaders vóór alle tijden gegenereerd, en
mensch uit de substantie zijner moeder in den tijd geboren: één Christus, niet door
verandering der godheid in het vleesch, maar door aanneming der menschheid in
God(1).
‘Even geweldich ende here
Es hi ende was emmermere
Den Vader in die Godheit;
Maer eist, dat men ter menscheit kere,
So was hi vele minder sere
Naer die menscelijcheit’(2).

Naar de godheid nu was Christus onsterfelijk, maar naar de menschheid werd hij
besneden, gedoopt, door den duivel verzocht, gevangen genomen, gegeeseld,
gekruisigd en in de hel geworpen, terwijl het weder zijne goddelijke natuur was, die
zijn lichaam uit den doode deed opstaan en aan zijne discipelen verschijnen. Ten
hemel gevaren, werd hij geplaatst aan zijns Vaders rechterhand, waar hij den Vader
bidt voor de geloovigen, en vanwaar hij ten jongsten dage zal weerkomen om het
laatste oordeel uit te spreken. Zoo verhaalt Maerlant, geheel in overeenstemming
met de kerkleer(3), en na alzoo over Vader en Zoon te hebben gehandeld, voegt hij er
nog het een en ander aangaande den H. Geest bij, den derden persoon der Drieëenheid,
uitgegaan van Vader en Zoon, tot troost der armen van geest, tot leering der
onvernuftigen, als eene fontein des levens, die zulke rijke gaven doet uitstroomen,
dat de rijkdom der vorsten er gering bij schijnt: de liefde Gods, die den geest der
profeten verlichtte,
‘ende maecte in inne
Des Gods Soens menscelicheit;’

die de apostelen het evangelie leerde verkondigen en den martelaren de kracht schonk
om voor de waarheid te lijden; die

(1) Symb. Athanas. 31, 35.
(2) Derde Martijn vs. 313-318; vgl. Symb. Athan. 33: ‘aequalis Patri secundum divinitatem,
minor Patre secundum humanitatem.’
(3) Derde Martijn vs. 319-364; vgl. Symb. Athan. 38-43.
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nu nog het gemoed verlicht van hen, die onder hunne zonden gebukt gaan, en die
‘sinen lieve, sinen caren,’ bekleedt met
‘Dat godlike cleet,
Dat nemmermeer tegeet’(1).

Het onderwerp, dat Maerlant in zijn' Derden Martijn behandelde, was allesbehalve
eenvoudig; om het eenigermate te begrijpen, moet men ‘het oog zijns geestes
verscherpen’(2), en volkomen kunnen wij Martijn gelijkgeven, als hij zegt:
‘Jacop, ic lie ten beginne,
Dat ic subtijlre wort van sinne
Nie en hebbe gehoert,
Dan du mi hier maecs in inne’(3).

Toch moet men niet gelooven, dat Maerlant één van hen is, die zich bijzonder gaarne
met ‘subtile’ wijsgeerige zaken bezig houden, één van hen, die het geloof zoeken te
begrijpen. De leus van Anselmus en de oudere scholastici ‘fides quaerens intellectum’
is niet de zijne; deze is trouwens in zijn' tijd reeds verouderd. Hij leeft in het
zoogenaamde tweede tijdperk der scholastiek, en voor zoover hij bij wijsgeeren ter
school gaat zijn het de jongere scholastici, Albertus Magnus van Keulen en diens
leerlingen, wier beroemdste Thomas van Aquino is. Vooral Albertus Magnus acht
hij hoog; hij noemt hem: ‘bloeme der clergien’, iemand op wiens gezag hij gerust
meent te mogen steunen(4). 't Is echter meer de natuurphilosoof dan de bespiegelende
wijsgeer, dien hij in hem bewondert, al kan hij zich dan ook niet geheel en al
onttrekken aan den invloed van de wijsgeerige gedachten, die in Albertus' school
heerschten. In den geest des meesters, met woorden aan het werk des leerlings,
Thomas Cantimpratensis, ontleend, spreekt hij aldus over de natuur, als uitsluitende
schepping Gods, en hare doelmatigheid, die zich nergens verloochent:

(1)
(2)
(3)
(4)

Derde Martijn vs. 404-468.
Derde Martijn vs. 37.
Derde Martijn vs. 222-225.
Der Naturen Bloeme Prol. vs. 115 vlg.
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‘Versta, dat noyt een haer
Omme niet ne makede die nature.
Hen es so onwaerde creature,
Si nes teneger sake goet;
Want God, die boven al es vroet,
Dans te ghelovene meer no min,
Dat hi iet makede sonder sin.
Neghene dinc maecte haer selven;
No die duvele, no nie elven
Ne makeden creature nie.
Des willic, dat elc besie
Ende love Gode in allen saken,
Die wonderlijc es in sinen maken’(1).

Zulk eene plechtige verklaring was in Maerlant's tijd niet overbodig: de
Neoplatonische daemonenleer, zich aansluitende aan den in de middeleeuwen zooveel
bestudeerden Timaeus van Plato, die, volgens Maerlant,
‘Seide, dat smenscen lichame
Die Ingle maecten, ende God den geest’(2),

en het Arabisch pantheisme, dat de eeuwigheid der wereld leerde, hadden al te veel
aanhang gevonden, ook bij de Christenwijsgeeren, die zich beriepen op het gezag
van een beroemd man als Erigena, wiens orthodoxie vroeger nooit was betwijfeld,
maar die in 't begin der dertiende eeuw om kettersche gevoelens werd veroordeeld.
De geest der nieuwere scholastiek, die - vooral in den persoon van Thomas van
Aquino - zich ten doel had gesteld het leerstuk van de schepping der wereld uit niet
tegen het Averroïsme te verdedigen, bezielt hier, zooals men ziet, ook onzen dichter.
Verder toont hij zich in dit zelfde werk over de natuur leerling der scholastici door
zijne beschouwing van het wonder, die overeenstemt met de gevoelens van Albertus
Magnus, later dui-

(1) Der Naturen Bloeme Prol. vs. 88-100.
(2) Rijmbijbel vs. 434 vlg. In Plato's Timaeus 41 CD zegt de dêmiurgos tot de door hem geschapen
daemonen: ‘ σον μ ν α τ ν
αν τοις μ νυμον ε ναι προς
ει ..... γ παραδ σω·
τ λοιπ ν με ς
αν τ
νητ ν προςυφαιν ντες, περγ ζεσ ε ζ α’. Vgl. Sp.
Hist. I3, 40 vs. 39-50.
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delijker door Thomas Aquinas uitgesproken. Hij ontneemt aan het wonder eenigszins
het bovennatuurlijk karakter door het met het natuurlijke, maar verwonderlijke en
onbegrijpelijke op ééne lijn te stellen. Zoo o.a. redeneert hij: Zeker verwonderlijk
vischje echinus, niet langer dan een halven voet, heeft zooveel kracht, dat het de
snelste, sterkste en beste schepen, door er aan vast te kleven, onbeweeglijk op de
plaats kan doen blijven. Aristoteles, Plinius en andere natuurkundigen verhalen dat,
en Maerlant gelooft het, al komt het hem dan ook verwonderlijk voor. Nochtans is
het eene natuurlijke, eindige kracht, die het vischje bezit; en nu gaat de dichter aldus
voort:
‘Welc soud hem wiseliker dinken dan,
So maghet kint hebben sonder man,
So een vischekijn halfs voets lanc
Een scip houden aen sinen danc,
Dat het allene daer an cleeft?’(1).

Hij wil zeggen: het eene wonder is niet veel grooter dan het andere; gelooven wij
het eene, waarom zouden wij dan het andere betwijfelen? Verder deelt hij mede:
‘Merien, partrisen ende ghiere
Ende andre beesten menighertiere,
Spreect Ambrosis, als ict vinde,
Die ontfanghen bi den winde,
Sonder pleghens harer ghenoet’(2).

Nog maar een weinig verwonderlijker is het, zegt Maerlant, dat eene vrouw, terwijl
zij maagd blijft, een kind ter wereld brengt. Terecht noemt men God een wonderlijk
God in zijne schepselen: is er in de natuur veel onbegrijpelijks, waarom zou men
dan aanstoot nemen aan het onverklaarbare in de kerkleer? Men ziet, tusschen eindige
en oneindige oorzaak wordt hier geen onderscheid gemaakt; wonder is hier gelijk
aan het verwonderlijke. Maerlant is hier zooal niet rationalist dan toch op weg om
het te worden. Volkomen daarmee in overeenstemming is Thomas Aquinas'
beschouwing van de wonderen, die in den grond aan

(1) Der Naturen Bloeme V vs. 417-421.
(2) Der Naturen Bloeme V vs. 427-431.
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die wonderen hun eigenaardig karakter ontneemt. Aldus spreekt Thomas: ‘wat
somtijds van Gods wege buiten de gewone orde der dingen om gebeurt, pleegt men
wonderen te noemen, want men verwondert zich over datgene, waarvan de oorzaak
ons onbekend is. Over een en hetzelfde verschijnsel verwondert zich de een, de ander
niet, al naar gelang hij niet of al met de oorzaak van dat verschijnsel bekend is. De
astroloog verwondert zich b.v. in het geheel niet over eene zoneclips. Verwonderlijk
of een wonder is dus datgene, welks oorzaak voor allen verborgen is. Nu is voor alle
menschen God de verborgen oorzaak van alles’(1).
Bij deze gelegenheid en ook reeds eenige malen vroeger hebben wij
overeenstemming waargenomen tusschen de gevoelens van Thomas Aquinas en die
van Maerlant; toch kan men den laatste niet voor leerling van den eerste houden;
integendeel hunne geestverwantschap is gering; zij komen beiden slechts met elkaar
overeen in zooverre zij kinderen van een zelfden tijd zijn. In de school van Albertus
Magnus heeft Maerlant slechts een oogenblik vertoefd. Reeds zien wij Maerlant als
beslist tegenstander van Thomas ten opzichte van een belangrijk leerstuk, dat der
onbevlekte ontvangenis van Maria, door Thomas bestreden, door Maerlant met gloed
en ijver verkondigd. Men weet, welk eene belangrijke plaats de Mariavereering in
de R.K. kerk in de dertiende eeuw begon in te nemen(2), en hoe er in dien tijd verhalen
van Mariamirakelen in omloop kwamen, die dienen moesten om den roem der
hemelkoningin te verkondigen. Tot de schoonste dier legenden behoort de sproke
van Beatrijs(3), in de 14de eeuw gedicht, opdat menig zondaar zich zou bekeeren,
‘Ende onser liever vrouwen eren’(4).

Ook van Maerlant bezitten wij een geheelen bundel verhalen

(1) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 153.
(2) Zie daarover J.A.M. Mensinga, Geschiedk. nasporing en beoordeeling der Maria-vereering,
Haarlem 1846.
(3) Uitgegeven door D Jonckbloet voor de eerste maal in 1841, voor de tweede maal (met den
Carel ende Elegast) in 1859.
(4) Beatrijs, vs. 1018.
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van mirakelen, door Maria verricht(1), en voorzien van den volgenden proloog:
‘Vrouwe, moeder alre vroude!
Fonteine van onsen behoude!
Precieus boven allen goude!
Dierst alre steenen menechfoude!
Mi bedinken mine scoude,
Die ic wrochte in onghedoude.
Nu waert tijt, dat ic mi scoude,
Ende ic bade omme uwe houde.
Dies so biddic een deel boude,
Welken tijt so mijn herte spoude,
Dats alse dende coemt van mire oude,
Hoet mi van den helschen coude,
Dat mi dat vier niet en bescoude,
Laet tfleesch hem mingen metter moude!’(2)

Met ingenomenheid vertaalt hij ook verder de verhalen omtrent Maria's laatste
levensjaren, hare begrafenis en hemelvaart, zooals Vincentius die in zijn Speculum
had ingevoegd en ontleend aan een werkje De transitu virginis Mariae(3), dat te
onrechte, ook door Maerlant, wordt toegeschreven aan Melito, die in de tweede eeuw
bisschop van Sardes, niet van Samaria, was(4).
Merkwaardig is hetgeen Maerlant aan 't eind dezer verhalen zegt:
‘Alne wille niet die kerke
Die ystorie, noch de clerke
Int nauste hem daer ane houden,
Omme dat si niet wel getrouden
Wiese maecte of wanen soe quam,
Nochtan, also alsict vernam,
Sone eist tiegen tgelove niet,
Ende menech heilech clerc die pliet

(1) Zie bl. 72.
(2) Sp. Hist. I7 47 vs. 1-14.
(3) Opgenomen in de Bibliotheca Sanctorum Patrum van M. de la Bigne (Parijs 1589) deel VII
col. 1511-1520, en in de Magna Bibliotheca veterum Patrum (Parijs 1644) deel VII col.
579-588. Zie daarover Dr M. de Vries Inl. Lekenspiegel bl. L-LIII.
(4) Sp. Hist. I7 46, vs. 69 vlg.; 47, vs. 33 vlg.
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In goeden wane te houdene dat,
Dat Maria, dat reene vat,
In hemelrike es te samen
Met ziele ende met lachamen;
Ende dit moetmen geloven wel
Sonder eenech valsch bispel’(1).

Men ziet, het strijdt in Maerlant's tijd wel niet met de kerkleer, aan te nemen, dat
Maria lichamelijk ten hemel gevaren is, maar de kerk verplicht er hare leden toch
nog niet toe, het te gelooven. Dat Maerlant in dit opzicht de overlevering als
geschiedkundige waarheid erkent, ondanks zijne waarheidsliefde en zijnen afkeer
van ‘favelen’, pleit voor zijne ingenomenheid met de Mariavereering, den eeredienst
der H. Maagd (Officium Sanctae Virginis), door den kardinaalbisschop van Ostia,
Damiani († 1072), 't eerst in de kloosters ingevoerd en door de Synode van Clermont
in 1096 in den ritus voor de kruisvaart opgenomen, zooals ook Maerlant zelf vertelt:
‘Daer was gheset vander kerke side,
Datmen hilde onser vrouwen getide,
Ende men upten Saterdaghe
Hare messe te seggene plage’(2).

Reeds van den aanvang zijner dichterlijke loopbaan af was Maerlant een vurig
vereerder van Maria. Zijn Alexander eindigt met deze woorden:
‘Nu biddic dier moeder ons Heren,
Dat soe mi moete daertoe keren,
Dat ic hare dienen moete.
Al es mi die werelt soete,
Ic hope noch an haren troost,
Die meneghe siele heeft verloost,
Dat soe noch mijn leven al
Tenen goeden inde bringhen sal,
Want soet noit manne en ontseide,
Die an hare sinen hope leide.
Met hare moet wi sijn vercoren.
Amen segghet alle diet horen!’(3).

(1) Sp. Hist. I7 52 vs. 1-14.
(2) Sp. Hist. IV3, I vs. 43-46.
(3) Alexander X vs. 1535-1546.
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Dat hij in zijne Historie van Troyen en in den eersten Martijn aan de vrouwen alles
wil vergeven ter wille van Maria, hebben wij reeds gezien(1). Zijn werk van Der
Naturen Bloeme zegt hij te beginnen ‘in Marien name’(2). Aan zijnen Rijmbijbel gaat
de volgende proloog in kruisrijmen vooraf:
‘Maria, moeder der ghenaden,
Moeder der ontfarmicheit,
Ghi hebt den meneghen beraden
Ende getroest van zericheit.
Helpt mi, Vrouwe, met uwer bede,
Dat ic ghewinne den Helighen Gheest,
Die mi cracht ende mogenthede
Verleene ende sijn volleest.
So ben ic dan al onververt,
Vraye rime te bringene vort
Van eere jeesten, die ic beghert
Hebbe tonbindene in Dietsche wort;
Scolastica willic ontbinden
In Dietsche wort uten Latine,
Vrouwe, nu moet gi u bewinden
Troest te sine in mire pine’(3).

Ook de Spiegel Historiael begint met eene bede tot Maria:
‘Hare biddic, diet al vermach
Naest Gode, die in hare lach,
Dat soe mi daer boven bejaghe
Sin ende ghesonde daghe,
Dat ic dit bouc vulmaken moete
Ende ic mine mesdaet gheboete’(4).

Drie afzonderlijke gedichten heeft Maerlant aan Maria gewijd, namelijk Die Clausule
van der Bible, waarop wij in het volgende hoofdstuk uitvoerig terug zullen komen,
Ene Disputacie van onser Vrouwen ende van den heiligen Cruce, en het korte gedicht
Van den vijf vrouden.

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie boven bl. 40 en bl. 54.
Nat. Bloeme, prol. vs. 158.
Rijmbijbel vs. 9-24.
Sp. Hist. I4, prol. vs. 87-92.
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In de Disputacie voert Maerlant de mater dolorosa in aan den voet van het kruis,
waaraan haar zoon hangt te sterven. Zij klaagt daar het kruis aan, dat zij daaraan
dezelfde ‘vrucht’, die zij als moeder in den schoot droeg, moet vinden, onschuldig
lijdende ‘tusscen tween honden’ in, en stervende, schoon zelf de bron van alle leven.
Het Kruis antwoordt haar dan, dat het ‘die soete vrucht an sinen mast’ draagt ten
behoeve der menschheid, die van den ondergang moet gered worden. Christus was
een sterfelijk mensch, toen het kruis hem ontving, en kon dus niet in leven blijven,
maar ‘hi keert in corter ure onstervelike’, als hij de poorten der hel zal geopend
hebben. Maria zij de wingerd en haar zoon de druif, dan is het kruis ‘tpersoer’, de
wijnpers, die maakt, dat de druif den zoeten wijn kan opleveren. Maria moet dus
hen, die haar kind zoeken, naar het kruis verwijzen en hun wel op het hart drukken,
dat wie Christus wil volgen, hem zijn kruis moet nadragen. Wie dat niet doet, bidt
vergeefs Maria aan, zooals de huichelaars doen, die ‘lose bidders’ zijn en niet bij
Jezus ter school gaan(1).
Wie is dus de ware levensbron, die den appel des behouds draagt, Maria of het
Kruis? zoo vraagt de dichter:
‘Den appel, diet al leven doet,
Sie ic dat die Maget voet
Met haren edelen soge;
Daer neemt hi wasdom ende spoet.
Vort sie ickene hangen bebloet
An dat cruce hoge.
Wie sal mi dies maken vroet,
Welc haerre dat ic heten moet
Thout dat leven toge:
Of diene moederlike broet,
Of dat cruce, daer hi an stoet,
Doene sach menich oge
Sterven met gedoge?’(2).

De dichter kan deze quaestie niet uitmaken: er kan maar

(1) Daarop treedt in het gedicht plotseling Christus zelf op met een ‘geclach’ over de
verdorvenheid der kerk. Op dit met het geheel los samenhangende stuk (vs. 196-416) komen
wij in de beide volgende hoofdstukken terug.
(2) Ene Disputacie vs. 482-494.
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één levensboom zijn, meent hij: welke is de ware? de Maagd, die den appel
voortbracht ‘sonder saet’, of het Kruis, waaraan de appel rijpte? de Moeder, die haar
kind met hare liefde omvatte, of het Kruis, waaraan dat kind zijne liefde openbaarde?
de Vrouw, aan wier borsten Christus het leven indronk, of het Kruis, vanwaar hij
ons geestelijk voedsel toezond? ‘Ontfarmicheit’ lost het raadsel voor den dichter op.
Men moet niet alleen Maria zoeken, noch alleen het Kruis, maar Maria aan den voet
van het Kruis. Wie Maria vereert, moet haar in de eerste plaats vereeren als mater
dolorosa:
‘Die hem an die Maget hout,
Ne steect daerbi niet met gewout
Van hem dat Cruce ons Heren,
Mercti dat si staet onder thout,
Ende tswaert der passien, scarp ende cout,
Hare herte doet verseren.
Hier omme si elc sondare bout,
Drive rouwe ende ongedout,
Bidde der Maget vul eren,
Dat si verbidde sine scout,
Ende diene den Cruce omme sout,
Dies men niet mach omberen:
Sone sal hem niemene deren’(1).

Wie dit, inderdaad niet gemakkelijke, gedicht met ernst leest en tracht te begrijpen,
zal daarin eenen schat van diepe gedachten en mystieke poëzie vinden, en wie dat,
ook bij andere geloofsovertuiging en wereldbeschouwing, weet te waardeeren, toont
daarmee een geopend oog te hebben voor het hoogste wat de, zoo te onrechte duister
en onvruchtbaar gescholden, middeleeuwen voor geest en gemoed hebben opgeleverd.
Het gedicht Van den vijf vrouden kan met de Disputacie niet op ééne lijn worden
geplaatst. Men vindt daa in eene uitweiding over de vijf zaligste oogenblikken in
Maria's leven, ten eerste, toen haar de ontvangenis uit den H. Geest werd
geboodschapt, ten tweede, toen zij haren zoon ter wereld bracht, ten derde,

(1) Ene Disputacie vs. 573-585.
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toen Jezus uit het graf opstond, ten vierde, toen hij ten hemel voer, en ten vijfde, toen
zij haren zoon ten hemel volgde:
‘Haer versceden was geen sterven,
Maer wissel toter hoger erven;
Van haer es up derde geen let’(1),

zegt Maerlant, en juist dit, dat zij ten hemel is gevaren, doet hem vertrouwen, dat zij
de macht zal hebben om den toorn Gods over de menschen af te wenden en de schuld
der zondaars te doen vergeven:
‘Boven alle inglenscaren
Ende boven alle martelaren
So es dese vrouwe verheven;
Naest Gode so is si gevaren,
Met siele ende met live twaren,
Daer si ewelike sal leven’(2).

Ja, nog hooger verheft Maerlant haar, wanneer hij woordelijk aan haar de verlossing
des menschdoms toeschrijft, haar noemt
‘Die vrouwe hoge,
Daer ons af quam onse behout’(3),

en allen oproept om haar te zegenen, want, zegt hij,
‘Marie, die genas den val
Van mensceliken diede;
Soe es die rovede ende stal
Die sielen int helsce dal’(4),

en elders:
‘dat eerste wijf
Makede den mensche keytief;
Hierombe moeste bi den wive
Die mensche weder werden te live’(5).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Van den vijf vrouden. vs. 52-54.
Die Clausule van der Bible vs. 508-513.
Eerste Martijn vs. 968 vlg.
Eerste Martijn vs. 957-960; vgl. Die Clausule vs. 37-40.
Merlijn vs. 77-80. Evenals het menschelijk geslacht in Adam gevallen, door Christus gered
is, zoo kan men het ook voorstellen als ten val gebracht door Eva, gered door Maria, die dan
de plaats van haren zoon inneemt. Daarom staat zij o.a. ook op het klankbord van den
preekstoel in de St. Goedelekerk te Brussel, den kop van de paradijsslang met het kruis
verpletterend, afgebeeld, en leest men onder dat beeld: ‘Ave Maria, mutans Evae nomen.’
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Deze woorden uit den Merlijn brengen ons tot een invoegsel, dat Maerlant in het
werk van Robert de Borron heeft ingelascht, namelijk het Satansproces, bekend onder
den naam van Maskaroen(1). De duivels, heet het daarin, kiezen Maskaroen, den
spotduivel, tot hunnen procureur, om hun recht op de door Christus uit de hel verloste
menschen te bepleiten, en God wijst den Goeden Vrijdag aan om het proces te voeren.
Dat vinden de duivels reeds een ongunstig teeken, en op den bepaalden dag verschijnt
dan ook alleen de aanklager voor Gods rechtbank, want de beschuldigden moeten
op dien dag hunne godsdienstplichten waarnemen en verschijnen dus niet, zoodat
God, na voorgesteld te hebben de zaak in der minne te schikken, aan den eisch van
den procureur om de zitting te verdagen gehoor moet geven. Vreemd is het zeker in
dit proces, dat de menschen als beschuldigden gedaagd worden, terwijl zij juist de
zaak zijn, waarover het proces gevoerd wordt, en Christus de eenige is, die
aangeklaagd moest worden. Christus was echter als een der personen van de
Drieëenheid ook de hoogste rechter en kon dus moeielijk te gelijk beschuldigde zijn,
zoodat de aanleg van het geheele proces eigenlijk verkeerd is.
Bij de tweede zitting verschijnt Maria, door eene schaar van engelen en profeten
omgeven, als ‘ene voersprekerse’, als advocaat der menschen, maar Maskaroen
wraakt haar als zoodanig, want zij is Gods moeder, zegt hij, en bestaat dus den rechter
te na in den bloede; bovendien is zij eene vrouw en mag dus niet als advocaat
optreden. Haar antwoord luidt, dat zij op geheel andere wijze met den rechter verwant
is, dan moeders dat gewoonlijk zijn, en dat geene wet aan vrouwen verbiedt,
hulpeloozen bij te staan. Interlocutorisch wordt nu door God beslist, dat Maria
gerechtigd is, partij te zijn in het proces, en daarop begint Maskaroen ‘restoer’, d.i.
voorloopige teruggave van het hem ontroofde, te eischen, maar die eisch wordt hem
ontzegd, omdat, zooals Maria pleit, de beroofde geen ‘restoer’ mag eischen, als hij
zelf aanklager is, en omdat bovendien de duivels zelf niets bezitten, daar zij als
‘knapen der helle’ alles van God in leen houden.

(1) Merlijn vs. 2013-2900.
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Daarop neemt het eigenlijke proces eenen aanvang. Maskaroen haalt eenen bijbel
uit den zak en leest daaruit voor, dat Adams nageslacht ten doode gedoemd is door
God zelf; maar Maria ontzegt den duivels het recht, zich op Adams val te beroepen,
daar zij zelf den mensch hebben verleid. Maskaroen echter is daarmee niet van zijn
stuk gebracht: mag hij zelf niet als aanklager optreden, het recht moet toch zijnen
loop hebben, want een rechtvaardig rechter is verplicht, het recht te handhaven, ‘al
en wroeget nieman den sculdegen man.’ God moet dus zelf de zaak beslechten.
Ontsteld over dien voorslag, neemt Maria hare toevlucht tot tranen: zij bezweert
haren zoon bij zijne genegenheid voor haar, den duivel niet te verhooren, en als
Maskaroen ziet, dat ‘vleesch ende bloet’ meer invloed op den rechter heeft, dan ‘die
hemelsche gerechtecheit’, stelt hij eene schikking voor. Hij wil, dat de rechter ieder
het zijne zal toewijzen, de boozen aan den duivel, de goeden aan Maria; maar de
advocate der menschen is daarmee nog niet tevreden: ieder, zegt ze, heeft bij den
kruisdood van Christus zijn deel reeds ontvangen.
Als Maskaroen ziet, dat hij tegen Maria niet is opgewassen, eischt hij den bijstand
van twee advocaten, ‘Gerechtecheit ende Waerhede’. Maria stemt er in toe en kiest
nu van hare zijde ‘Ontfermherticheit ende Vrede’, die dan verder met elkaar de zaak
bepleiten, zoodat het slot is, dat Gerechtecheit en Vrede elkander kussen, en
Maskaroen vol spijt naar de hel moet terugkeeren, waar hij eene onverzoenlijke veete
tegen Maria blijft koesteren, en, zegt de dichter ten besluite,
‘Ende hierombe souden wi gemeenlike
Wi, Even kinder, aenroepen haer,
Die so krachtelike in der weer
Was ombe onse misdaet groet;
Si es onse voersprake ter noet.
Ende ombe dit, edele maget vri,
Dat negeen dinc so groet en si,
Gi en hebbet daer een verdingen an,
So moeti ons allen verdingen dan’.

Wat nu het leerstuk der onbevlekte ontvangenis aangaat, dit was in Maerlant's tijd
nog volstrekt niet kerkelijk bekrachtigd; zelfs Maria's kuischheid was nog niet boven
allen twijfel verhe-
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ven. De traditie wilde, dat Maria bij Jozef moeder zou geworden zijn van Johannes
en Jacobus, en over het algemeen hield de kerk het er in de eerste eeuwen van haar
bestaan voor, dat Maria wel maagd gebleven was bij de ontvangenis uit den H. Geest,
maar niet meer bij de geboorte van Jezus(1). Voor het eerst leerde Paschasius Radbertus
in de 9de eeuw, dat Maria ondanks de geboorte van Jezus maagd gebleven was, en
om nu alle smet weg te nemen, die er nog aan hare maagdelijke reinheid kleven kon,
werd meer en meer het gevoelen omhelsd, dat zij niet alleen zondeloos was geboren,
maar ook zelve onbevlekt, d.i. op tegennatuurlijke wijze was ontvangen. Omstreeks
1140 werd te Lyon een feest der onbevlekte ontvangenis van Maria gevierd; maar
zoo weinig was die leer in overeenstemming met die der kerk, dat Bernard van
Clairvaux en anderen er tegen te velde trokken als tegen eene onduldbare ketterij(2).
Alexander van Hales en Bonaventura konden er zich niet mee vereenigen, evenmin
als Thomas van Aquino, die dan ook later op dit punt door zijn beroemden
tegenstander Duns Scotus bestreden werd.
Wat Maerlant aangaat, in zijne Clausule van der Bible geeft hij eene korte
levensgeschiedenis van Maria, volgens Johannes Damascenus, dien hij ook aanhaalt(3),
terwijl hij in zijnen Spiegel Historiael, evenals Vincentius, voor zijn verhaal van
Maria's geboorte en haar huwelijk met Jozef twee oude geschriften gebruikt, die wel
door de kerk voor apocrief, zelfs voor kettersch verklaard waren, maar toch sinds de
twaalfde eeuw bijzonder in den smaak vielen en toen algemeen voor geloofwaardig
werden gehouden, namelijk het Evangelium de nativitate St. Mariae(4), geheel te
onrechte, ook door Maerlant(5),

(1) Tertullianus, De carne Christi, cap. 23: ‘Maria est virgo, quantum a viro non virgo quantum
a partu. - Etsi virgo concepit, in partu suo nupsit, ipsa patefacti corporis lege.’
(2) Hase, Kirchengeschichte p. 242; Gieseler, t.a.p. II2 p. 468 vlg.
(3) Die Clausule van der Bible, vs. 404-520.
(4) Te vinden bij Carolus Thilo, Codex Apocryfus N.T. Leipzig I 1832 p. 317-336, en in de
Apocryfe evangeliën, 's Gravenhage 1849 bl. 266-287.
(5) Sp. Hist. I6 28 vs. 5 vlg.
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aan Hieronymus toegeschreven, en het Protevangelium Jacobi(l), waarvan Maerlant
zegt:
‘Een Jacob scrivet ons, Josephs sone,
Eenen bouc, ende es die ghone
Van ons Heren Jhesus kintscede’(2).

Die beide boeken nu bevatten het door Maerlant aangenomen verhaal omtrent de
geboorte van Maria uit de reeds hoogbejaarde Anna, wier man Joachem, evenals de
grijze Abraham, de belofte van God ontving, dat hij nog vader zou worden ondanks
den hoogen leeftijd zijner vrouw. Een engel was het, die hem de geboorte eener
dochter kwam boodschappen, volgens Maerlant met de volgende woorden:
‘Verstant wel, dijn wijf Anne
Van hare sal di eene dochter comen,
Entie saltu Maria noemen.
Dese sal van kindscher name
Gode lief sijn ende bequame,
Ende gheheilecht oec te voren,
Eer soe sal sijn gheboren.
Soene sal eten no drinken mede
Altoes engene onreinechede;
Haer wandelinge sal sijn in den temple,
Niet der werelt, daer men exemple
Bi neemen mochte teneger wantrouwen,
Maer rechts alse van ere vrouwen,
Die verdroget was, wert geboren,
Des hem wonderen sullen, diet horen;
Also sal soe in reinecheden
Draghen den God der mogentheden,
Die Jhesus sal heeten bi namen,
Want hijt behouden sal te samen’(3).

Wat de engel bericht had, geschiedde, zooals Maerlant gelooft en meedeelt: Maria
werd geboren en op haar derde jaar naar den tempel gebracht, waar zij door
verwonderlijk vroege ontwik-

(l) Te vinden bij Thilo, Codex Apocryfus N.T. I p. 159-274, en in de Apocryfe evangeliën, 's
Gravenhage 1849 bl. 11-73.
(2) Sp. Hist. I6 31, vs. 1-3.
(3) Sp. Hist. I6 29, vs. 18-36. Vgl. Die Clausule van der bible, vs. 410-412.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

122
keling van lichaam en geest ieder verbaasde. Niets was er, dat hare reinheid besmette;
van haar lichaam ‘was gevaget alle smette ende alle blame’(1); zij voedde zich alleen
met de hemelsche spijze, die een engel haar bracht(2), en bleef alzoo even rein van
alle kwaad als zij het door hare geboorte was van de smet der erfzonde, welke, behalve
haar en haren zoon, ieder aankleeft. Daarom, zegt Maerlant, viert men ook haar
geboortefeest:
‘Ne hadde Maria niet ghewesen
Ghepurgeert ende genesen
Vanden sonden van Adame,
Het ware te vierne onbequame
Van haerre gebornessen den dach;
Maer want ment wel proeven mach,
Dat soe van alder mesdaet,
Diemen in die moeder ontfaet,
Ghesuvert was, ende oec bi hare
Niet alleene die vloeke sware
Van vrouwe Yeven waren vergeven,
Maer gemeenelike allen, die leven,
Overmids hare ghebenedijt;
So eist recht, dat elc man lijt,
Dat soe niet en hadde altemale
Vander mesdaet originale:
Dies viert men hare gebornesse’(3).

Rein van de smet der erfzonde, was zij het, volgens Maerlant,
‘die noit zonde
No en dede, no en conde,
Noch gepeinzen dorperhede,’(4)

en wier maagdelijke reinheid door geene onkuischheid werd bezoedeld, daar ze
droeg:
‘boven die nature
Sonder smette ende sonder blame;’(5)

(1) Die Clausule van der bible, vs. 320. vlg.
(2) Sp. Hist. I6 31 vs. 41 vlg.
(3) Sp. Hist. I6 30 vs. 35-51.
(4) Die Clausule van der bible, vs. 4-6.
(5) Die Clausule van der bible, vs. 47 vlg.
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en die wel moeder werd, maar ‘sonder scame’(1), omdat zij, terwijl zij een' zoon
baarde, de eenige van alle vrouwen was,
‘Diene maget ontfinc
Ende maget genas,’(2)

en die dus tegelijk eene eerwaardige moeder werd en eene ongerepte maagd bleef(3).
Maerlant, die de onbevlekte ontvangenis van Maria aanneemt, is dus in dat opzicht
geen geestverwant van Thomas Aquinas. Hij is het ook over het algemeen niet, daar
zijne richting sterk verschilt van die der scholastiek. Ofschoon in ieder puntje der
leer getrouw en dikwijls met ijver bezield om die leer te verkondigen, behoort hij
niet tot die theologen, die trachten het kerkgeloof voor de rede aannemelijk te maken.
Hij neemt de leer eenvoudig aan, zooals de kerk dat aan de leeken gebiedt, maar veel
meer nadruk dan op die leer wordt door hem gelegd op het godsdienstig leven, zooals
ik in 't volgend hoofdstuk hoop te doen zien.

(1) Die Clausule van der bible, vs. 52.
(2) Derde Martijn, vs. 250 vlg.
(3) Die Clausule van der bible vs. 427-429.
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Vierde hoofdstuk.
Maerlant en het godsdienstig leven.
In vele opzichten is de dertiende eeuw een merkwaardig tijdperk, misschien wel dat
tijdperk, waarin het kenmerkende der middeleeuwen zijn hoogtepunt bereikte; maar
vooral belangrijk is die eeuw door de kracht waarmee in haar het godsdienstig leven
zich openbaarde en in botsing geraakte met den meer en meer toenemenden wereldzin,
die zijn uiterste best scheen te doen om het gezag der kerk te ondermijnen.
Verminderde de ruwheid van zeden merkbaar, de geest der beschaving werd, juist
door zijne aanvankelijke overwinningen, nog meer aangewakkerd om haar krachtig
te bestrijden en wat daarvan uit vroegere eeuwen nog was overgebleven te sterker
af te keuren, naarmate zij minder aanhangers begon te tellen. De verfijning van zeden
echter - hoezeer dan ook aangeprezen - had in toenemende weelde en genotzucht
eene sombere schaduwzijde, die te meer ergernis verwekte, daar de nog niet
overbeschaafde, nog gezonde en krachtige lagere standen minder in staat waren van
de voordeelen der weelde te genieten, en daarom op gestrenger leefwijze aandrongen.
Tegen de ruwheid en liefdeloosheid van voorheen, voor zoover zij zich nog, tegen
de weelde en genotzucht der toekomst, voor zoover zij zich reeds vertoonden, traden
krachtig de groote mannen der dertiende eeuw op, strijdende onder de kruisbanier,
waarop met groote letters: ‘godsdienstig leven’ geschreven stond. Zagen
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zij de dienaren der kerk in de gelederen der tegenstanders - en dat gebeurde niet
zelden, zooals wij in 't volgend hoofdstuk zullen zien - dan bestreden zij juist deze
met de meeste verbittering, en daarom nog met te meer kracht, omdat zij hen bestreden
met hun eigen wapen, de kerkleer, voor zoover die zelve het godsdienstig leven als
voorwaarde voor het verwerven van hemelsche zaligheid predikte. Maerlant is één
dergenen, die het krachtigst meegewerkt hebben aan de bevordering van het
godsdienstig leven, en, naast zijn wetenschappelijk karakter, treft ons het meest het
innig godsdienstige en gestreng zedelijke in zijne fijngevoelende en tegelijk krachtige
persoonlijkheid.
Het godsdienstig leven heeft, van de vroegste tijden af, twee vormen, waaronder
het zich openbaart: het verdiept zich in bespiegelingen, verzinkt in aanbidding, of
vertoont zich in de werkzame samenleving als eene zedelijke kracht. Wordt die
zedelijke kracht verzwakt door het zelfzuchtig jagen naar vluchtig voorbijgaande
genietingen, door het verwaarloozen van eenmaal als heerschende machten
aangenomen beginselen, de godsdienstige bespiegeling verliest haar heilig karakter,
de aanbidding hare innigheid en trouwhartigheid, wanneer de rede zich met te groote
zelfgenoegzaamheid opwerpt, om het heilige te verklaren, het verhevene volgens de
wetten der redeneerkunde te bepalen, het raadselachtige te onderzoeken. Zoolang
men er niet aan twijfelt, dat voor de rede, indien de mensch slechts in staat ware haar
volledig te gebruiken, alle punten der geloofsleer voldoende te rechtvaardigen zouden
zijn, is het gevaar, dat voor het godsdienstig geloof dreigt, nog gering; maar daar
men al hetgeen de rede niet bevatten kan dan juist het gemakkelijkst zal gaan
minachten, wanneer men gewoon is geraakt bij alles redeneerender wijze te werk te
gaan, doet de, op de almacht der rede steunende, wijsbegeerte allicht onverschilligheid
omtrent het godsdienstige geboren worden, en zoo neemt dan de kracht van het
godsdienstig leven in dezelfde mate af, als de lust tot wijsgeerig onderzoek toeneemt.
Het is dan niet voldoende een overgeleverd geloof als beslissend gezag tegen de rede
te doen optreden, want eene geloofsleer kan der rede wel het zwijgen opleggen, maar
is - zooals al het over-
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geleverde - dood en niet in staat godsdienstig leven te wekken. Wil men dit voeden,
dan moet men twee andere machten te hulp roepen, die zich gemakkelijk laten leiden,
het gemoed en de verbeelding. Men gevoelt geene behoefte meer om iets te begrijpen,
als men het liefheeft; men bekommert er zich niet meer om, bewezen te zien, of iets
in werkelijkheid bestaat, als men geleerd heeft rond te zweven in de bekoorlijke
dreven der verbeelding, waar men tot vluchtige werkelijkheid kan maken, wat men
wil.
Evenals later het piëtisme de protestantsche orthodoxie wilde bezielen en de
moderne vrijdenkerij bestrijden, zoo trad ook in de middeleeuwen het mysticisme
tegen de redeneerende wijsbegeerte, de scholastiek, op, om met de godsdienstige
levenskrachten van gemoed en verbeelding het stervend geloof opnieuw te bezielen
en te redden van den ondergang, welken de rede het dreigde te bereiden. Dit
mysticisme dagteekent wel reeds van de oudste eeuwen van 't Christendom en vond
reeds vroeg zijne woordvoerders in de gnostieken, maar liet zich toch eerst in de
twaalfde eeuw met volle kracht, en wel als eene der wijsbegeerte vijandige richting,
gelden in de school der kanunniken van St. Victor te Parijs. Tegenover de leus van
Anselmus, ‘fides quaerens intellectum,’ verkondigde Hugo van St. Victor deze
stelling: ‘rerum incorrupta veritas ex ratiocinatione non potest inveniri,’ en zijn
leerling Richard († 1173) grondvestte voorgoed de middeleeuwsche mystiek door
niet aan de rede, maar aan het gemoed en de verbeelding de oplossing der theologische
raadselen te vragen, en, wat men niet begrijpen kon met het redeneerend, begrippen
vormend verstand, te zoeken met het geestelijk oog, waaraan het zich onder een beeld
vertoonde, indien Gods geest zelf dat oog verlichtte en geschikt maakte om het
goddelijke te beschouwen. Deze mystieke richting won al spoedig zooveel veld, dat
zij de scholastiek den ondergang nabij bracht. Petrus Lombardus († 1164) - grooter
geleerde dan wijsgeer, die door zijne vier boeken Sententiae een belangrijken invloed
op zijne tijdgenooten en ook op het nageslacht oefende - nam, ofschoon niet tot de
eigenlijke mystieken behoorend, veel van hen over en bracht er ook het zijne toe bij,
om de rede van hare heerschappij te beroo-
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ven(1). Johannes van Salisbury († 1182) trad krachtiger dan hij tegen de scholastiek
op, en al was zijn uitgangspunt ook meer sceptisch dan mystisch, hij mocht, als
orthodox Christen de kerkleer niet betwijfelen, en moest dus wel, evenals de
mystieken, het hoogste gezag aan het geloof toekennen, dewijl hij de rede onvoldoende
keurde om de waarheid der kerkleer te bewijzen. De rede dus, wel verre van het
geloof te ondermijnen, werd juist door Johannes van Salisbury van den troon
verwijderd, waarop de vroegere scholastiek haar geplaatst had(2). In Maerlant's tijd
werd de mystiek met gloed en bekwaamheid verkondigd door den generaal van de
orde der Franciscanen, Bonaventura, den doctor seraphicus († 1274), die leerling
was van Alexander van Hales, den doctor irrefragabilis († 1245); maar zelfs de
jongere scholastici, uit de school van Albertus Magnus, stonden, wel verre van hare
vijanden te zijn, integendeel ook eenigermate onder haren invloed. Thomas van
Aquino o.a., het hoofd der nieuwere scholastiek, was persoonlijk met Bonaventura
bevriend en tegelijk met hem professor te Parijs, waar beide mannen naast elkaar
schitterden, zonder elkaars licht te verduisteren(3). Dat behoeft geene bevreemding
te

(1) Niettegenstaande Walter van St. Victor, als meest radicale voorstander der mystiek, hem met
Abaelardus, Petrus Pictavus en Gilbertus Parretanus in zijn geschrift, dat bekend is onder
den naam: Contra quatuor labyrinthos Galliae, van ketterij beschuldigde, en alzoo de geheele
scholastiek als kettersch veroordeelde.
(2) ‘Ad intelligentiam veritatis primum fundamentum locavit in fide,’ vindt men van hem gezegd
bij Dr A. Pierson, Geschiedenis van het R. Katholicisme, III (Haarlem 1872) bl. 121, waar
men ook van hem de volgende uitspraken aantreft: ‘deficit ingenium cum tendit ad ultima;
omnis ratio deficit absque fide; Christicolae soli sapiunt et philosophantur vere.’
(3) Men zie over de vriendschappelijke verhouding van Thomas Aquinas en Bonaventura Dante's
Paradijs, Canto 10-12, waarin de Dominicaan Thomas eene lofrede houdt op Franciscus van
Assisi, en de Franciscaan Bonaventura eene op Dominicus, welke beide heiligen daar de
beide raderen van den strijdwagen worden genoemd, waarin de kerk zich verdedigt. (Canto
XII vs. 106-110.) Wat Dante door Bonaventura van de stichters der beide orden zeggen doet,
is ook van toepassing op Thomas van Aquino en Bonaventura zelve, Canto XII vs. 34-36:
‘Degno è, che dov' è l'un l'altro s'induca,
Si che, com' elli ad una militaro,
Cosi la gloria loro insieme luca.’
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wekken: geheel in Bonaventura's geest leerde Thomas en met hem de nieuwere
scholastiek: ‘naturalis ratio in rebus divinis deficiens est’(1). Het hoofdonderscheid
tusschen de scholastiek van Thomas en de mystiek van Bonaventura hebbe men dus
veeleer in het practisch, dan in het dogmatisch gedeelte van hunne werken te zoeken;
zij gaan redeneerend van een zelfde punt uit, maar in verschillende richting, en
daarom komen zij ook beiden tot een verschillend eindpunt, terwijl daardoor ook
hunne werken in karakter geheel en al verschillen. Schreef Thomas een Summa
theologiae, een beredeneerd leerboek der theologie, Bonaventura schreef werken,
als: Itinerarium mentis in Deum, De mystica theologia, De septem gradibus contem
plationis, De institutione vitae christianae, De septem itineribus aeternitatis enz.,
alle werken, die minder over de geloofsleer handelen, dan over het godsdienstig, het
bespiegelend en zedelijk leven, en die reeds door hunne titels toonen, dat zij uit de
school der mystiek zijn voortgekomen. Thomas van Aquino legt den vollen nadruk
op de geloofsleer, die hij wijsgeerig tracht te verdedigen, al erkent hij dan ook zelf
de onvoldoendheid der rede; Bonaventura neemt die leer aan, maar bekommert zich
ook niet verder om haar, dan voor zoover zij in overeenstemming is met de eischen,
die het godsdienstig gemoed laat hooren. Maerlant nu is in vele opzichten met
Bonaventura en de andere mystieken verwant. Laat hij zich ook al soms tot redeneeren
verleiden, en tracht hij de geloofswaarheden door redeneering aannemelijk te maken,
voor al te veel redeneeren is hij bang, en hij neemt gewoonlijk eenvoudig het
kerkgeloof aan, er zich niet om bekommerend, of de rede het misschien voor
ongerijmd zou verklaren. Zich met zijn verstand al te zeer verdiepen in Gods wezen,
acht Maerlant een werk, den mensch onwaardig; en met zinspeling op de dieren in
Exodus, die gesteenigd moesten worden, wanneer zij den berg Sinai te dicht naderden,
zegt hij:

(1) Zie Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 145, waar ook van Thomas aangehaald staat: ‘Sunt quaedam
intelligibilium divinorum, quae humanae rationi sunt pervia; quaedam vero, quae omnino
vim humanae rationis excedunt. Duplice igitur veritate divinorum intelligibilium existente,
una, ad quam rationis inquisitio pertingere potest, altera, quae omne ingenium humanae
rationis excedit.’
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‘Beeste es die mensce, die wille roeken
Te nauwe omme die Godheit loeken;
Hets recht, dat hijt beweent’(1).

Over het leerstuk der drieëenheid sprekende, zegt Maerlant:
‘Redene en draget hier niet de crone,
Maer tgelove sonder hone,
Dat en twivelde nie’(2).

Om het te doorgronden zou onze rede te zwak zijn,
‘Ons en trecke gelove ende minne
Upwaert ter hemelscer poert,
Daer God es loen boven al gewinne
Ende daer tgelove es coninginne’(3).

Vooral deze uitspraak is echt mystiek. Het geloof en de liefde trekken den geest ten
hemel, waar hij den God, dien hij niet kan begrijpen, aanschouwen mag. Is de rede
minder geschikt dan het geloof, om in de goddelijke dingen in te dringen, ze met een
geestelijk oog te aanschouwen, zij kan zelfs schaden, wanneer zij zich niet door 't
geloof laat voorlichten, of zich al te spitsvondig met haarklooverijen en
vernuftsspelingen bezighoudt, vooral wanneer daarbij nog die ijdelheid komt, die
met iets nieuws wil pralen, en die de valsche leidsvrouw is van theologen, welke
Maerlant aldus schildert:
‘Jacop, menich proeft ende coert
Der heleger scrifturen woert
Ende waentse wel gegronden;
So clapt hijt leken lieden voert,
Die gerne niewe dinge hoert,
Wat hi hevet vonden.
Selve verstaet hijs niet een oert:
Dits meerre misdaet dan moert,
Dat si Gods woert dus wonden.
Hier naeyen sijt, hier eest gescoert,
Hier breect een nagel, hier een boert.

(1) Derde Martijn, vs. 43-45; vgl. vs. 56-60.
(2) Derde Martijn, vs. 215-217.
(3) Derde Martijn, vs. 229-232.
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Wapene van den honden,
Nu ende tallen stonden!’(1).

Daarom schrikt Maerlant dan ook bij het bewerken van zijnen Spiegel Historiael
terug voor eene vertaling der diepzinnige bespiegelingen van Augustinus, ‘sine subtile
wort,’ zooals hij ze noemt,
‘Omme dat niemen van zinne cranc,
Oft ic oec selve int gedichte
Mesdoen mochte daer ane lichte,
Hieromme eist, dat mi ne rouc’(2).

Ja zelfs neemt hij met eenige ingenomenheid de woorden over, die Bonaventura aan
Franciscus van Assisi in den mond legt: ‘wie het toppunt van deugd door een ascetisch
leven wil bereiken,
‘Hine sal niet allene begeven
Daertsce vroescap in dit leven,
Maer die wijsheit van bouken
Ne sal hi ooc som niet al rouken’(3).

Doch hoeveel Maerlant ook met den stichter van de orde der Franciscanen opheeft,
in dit opzicht was hij evenmin zijn getrouw navolger als Bonaventura het was. Beiden
mogen afkeerig geweest zijn van spitsvondige theologische haarklooverijen, zij
wenschten toch allerminst domheid en ongeleerdheid te bevorderen.
‘Het es menech, die niet en acht
Der vroetscap ende daer omme lacht,
Alse hise hort, ende mede spot;
Dit es tgelike van enen sot;

(1) Eerste Martijn, vs. 248-260. In denzelfden geest schrijft Maerlant's landgenoot, Steven,
bisschop van Doornik († 1200) aan den paus (Epist. 251 ad Coelestinum III): ‘Lapsa sunt
apud nos in confusione officinarum sacrarum studia literarum, dum et discipuli solis
novitatibus applaudunt et magistri gloriae potius invigilant quam doctrinae, novas recentesque
summulas et commentaria firmantia super theologica passim conscribunt, quibus auditores
suos demulceant, detineant, decipiant;’ aangehaald bij Gieseler, Lehrbuch der
Kirchengeschichte, Bonn II2 1832, p. 406.
(2) Sp. Hist. III3, 49 vs. 84-87.
(3) St. Franciscus leven, vs. 3459-3462.
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Maer vroede lieden horen gerne
Vroetscap ende niet in scerne;
Want in vroetscap hebben si delijt,
In sotheit sceren ende verwijt,’(1)

zegt Maerlant. Het eenige, wat hij vreest, is dat al te groote geleerdheid tot razernij
zou kunnen voeren en schade doen aan het geloof. Men verwondere er zich evenwel
niet over, wanneer men Maerlant met lof van de wijsheid der heidenen hoort spreken,
hem bekend ziet met de classieke letterkunde en zelfs de wijsgeerige werken der
Grieken en Romeinen hoort roemen. Dat lag geheel in den geest des tijds en streed
niet met de begrippen der mystieke theologen. Is Maerlant geestverwant van Johannes
van Salisbury, wat zijn oordeel aangaat over het onvoldoende der rede om de zaken
des geloofs te begrijpen, ook in zijne bewondering van de werken der Ouden stemt
hij met hem overeen. Immers wij weten, dat Johannes van Salisbury, vóór Petrarca,
misschien de beste kenner van de classieke letterkunde is geweest en ook voor zijne
theologische werken veel gebruik heeft gemaakt van Plato's Timaeus en Aristoteles'
geschriften(2); dat hij zelfs eene lans heeft gebroken voor de, ook philologische,
beoefening der classieken(3). Weliswaar was, sinds hij in 't laatst der twaalfde eeuw
was overleden, bij de kerk de vrees voor het licht, dat van de heidensche wijsbegeerte
uitstraalde, grootelijks toegenomen, en was zelfs in 't begin der dertiende eeuw (o.a.
in 1210) het lezen en uitleggen der werken van Aristoteles aan de universiteit te
Parijs verboden als eene bron van ketterij(4); maar de geschriften van Aristoteles

(1) Sp. Hist. I6, 56 vs. 77-84.
(2) A.H.L. Heeren, Geschiedenis der classische literatuur ged. de middeleeuwen, vertaald door
Mr Lagemans, Amst. 1835 I bl. 262-264.
(3) In zijn' Metalogicus. Zie Heeren, t.a.p. I bl. 261.
(4) Jourdain, Recherches critiques sur l'âge et l'origine des traductions latines d'Aristote et sur
les commentaires grecs ou arabes, employés par les docteurs scolastiques, Paris 1819 p. 209
vlgg. en Heeren, t.a.p. I bl. 307-309. Het decreet der Parijsche synode van 1210 luidt:
‘Quaternuli Magistri David de Dinant infra Natale Episcopo Parisiensi offerantur et
comburantur (David van Dinant toch had, evenals zijn leermeester Amalrik van Bena, te
Parijs de geschriften van Aristoteles verklaard en daarbij ketterijen verkondigd), nec libri
Aristotelis de naturali philosophia, nec commenta legantur Parisiis publice vel secreto. Et
hoc sub poena excommunicationis inhibemus;’ aangehaald bij Gieseler, t.a.p. II2, p. 411,
waar men ook een verbod van den pauselijken legaat te Parijs (1215) vindt.
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hadden niet lang veroordeeld kunnen blijven, vooral niet, daar na de verovering van
Constantinopel door de Franken, bijna alle in zuiverder toestand in handen der
geleerden gekomen waren(1). In plaats van nu langer als kettersch verboden te worden,
werden Aristoteles' werken beschouwd als geschikte wapens ter verdediging van het
Christendom tegen het Averroïsme en andere pantheïstische richtingen, zoodat dan
ook gezegd werd, dat Aristoteles op het gebied der profane wetenschappen de
wegbereider van Christus geweest was, evenals Johannes de Dooper dat geweest
was in geestelijke dingen(2). Waren de aanhangers der scholastiek leerlingen van
Aristoteles, de mystieken waren het niet minder; had niet Bonaventura zelf bij den
beroemden commentator van Aristoteles, bij Alexander van Hales ter school gegaan?
Geen wonder dan ook, dat reeds in 1254 de universiteit van Parijs zonder tegenspraak
der kerk het aantal uren bepaalde, waarin over Aristoteles' werken college moest
worden gegeven(3), en dat wij bij Maerlant - ook in dit opzicht den vertegenwoordiger
van zijn' tijd - lezen:
‘Die eerste die es Aristoteles,
Die te rechte deerste wel es,
Want hi van alre philosophien,
Van alre natuerliker clergien
Boven allen heidinen, die noyt waren,
Draghet die crone in der scaren’(4).

Maerlant prijst niet enkel Aristoteles. Ook Plato, ‘die edele clerc van hoger name’(5),
is bij hem in eere, al moet hij ook

(1) Vóór dien tijd had men zich moeten vergenoegen met Latijnsche bewerkingen, veeleer naar
Arabische vertalingen en commentaren, dan naar het oorspronkelijke vervaardigd.
(2) Dr H. Holtzmann, Thomas van Aquino en de Scholastiek (vertaald in de Bibl. van Moderne
Theol. en Lett. 1876 I bl. 145-196) bl. 160, en Gieseler, t.a.p. II2 p. 414.
(3) Holtzmann, t.a.p. bl. 162 en Heeren, t.a.p. I bl. 309.
(4) Der Naturen Bloeme, prol. vs. 17-22.
(5) Rijmbijbel vs. 433.
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eenige van diens stellingen dwalingen noemen; en verder toont hij zich ook ingenomen
met alles, wat hij van de classieke letterkunde, 't zij in het oorspronkelijke, 't zij door
vertalingen of uittreksels kent, want, zegt hij,
‘Al sijn si al kerstijn gelijc niet,
Daer es doch ane leringe iet’(1).

In Vincentius' Speculum vond hij vele uittreksels uit de werken der Ouden, waarvan
hij een deel met ingenomenheid vertaalde, onder den naam van ‘bloemen’. Zoo
treffen wij er aan: bloemen van Plato(2), van Theophrastus(3), van Terentius(4), van
Cicero(5), van Virgilius(6), van Horatius(7), van Ovidius(8), van Persius(9), van Juvenalis(10),
van Papinius Statius(11) en van Seneca(12). Deze bloemen zijn bijna alle zedespreuken
en aan hare zedelijke strekking hadden zij juist hare aantrekkelijkheid voor Vincentius
en voor Maerlant te danken. Seneca's bloemen besluit hij aldus:
‘Seneca ent hier ter stede
Sine wort ende sine sproken mede,
Daermen bi wel mach verstaen,
Dat hi met wijsheden was bevaen;
Ende oec willemen wanen das,
Dat hi van Pauluse gedoept was.

(1) Sp. Hist. I5, 3 vs. 55 vlg.
(2) Sp. Hist. I3, cap. 39-42.
(3) Sp. Hist. I5, cap. 2-3.
(4) Sp. Hist. I5, cap. 51.
(5) Sp. Hist. I6, cap. 8-10, een uittreksel uit De amicitia en De senectute.
(6) Sp. Hist. I6, cap. 27.
(7) Sp. Hist. I6, cap. 33.
(8) Sp. Hist. I6, cap. 52-56.
(9) Sp. Hist. I8, cap. 76.
(10) Sp. Hist. I8, cap. 77.
(11) Sp. Hist. I8, cap. 78.
(12) Sp. Hist. I8, cap. 32-75. Vooral met Seneca is Maerlant ingenomen; hij breidt de bloemlezing
uit zijne werken, welke bij Vincentius niet al te groot is, zeer uit; geeft vooreerst eene volledige
vertaling van het aan Seneca, ook door hem, toegeschreven werkje, De quatuor virtutibus
cardinalibus, in de zesde eeuw vervaardigd door Martinus, aartsbisschop van Braga in
Portugal (Sp. Hist. I8, cap. 33-41, vs. 14), en dan eene lange bloemlezing uit verschillende
echte en onechte werken van Seneca getrokken.
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Sine worde dinken luden openbare
Som ofte hi kerstijn ware’(1).

Of Maerlant de overlevering, dat Seneca Christen zou geweest zijn, aanneemt of
betwijfelt, blijkt niet duidelijk uit de aangehaalde verzen, doch van hem is het beter
bewezen dan van Boëtius, dat hij geen Christen geweest is, al ademen dan ook zijne
werken, zooals die van alle Stoïcijnen, een Christelijken geest. Maar al hield Maerlant
Seneca ook niet voor een Christen, hij kon hem gerust tot zijn' leermeester aannemen.
In overeenstemming toch met den geest der oude Christelijke kerk zag de mysticus
Hugo van St. Victor in de heidensche wijsheid ‘eene gedeeltelijke, aan de bevatting
van bepaalde tijden evenredige, openbaring der Godheid’(2), en overal, waar zich in
de vóórchristelijke werken Gods geest openbaarde, konden die werken dienen tot
onderwijzing der Christenen. Zelfs de wijsheid der Brahmanen mocht de Christenen
in verrukking brengen en Maerlant doen verklaren:
‘Eer die Gods sone vleesch ontfinc,
So screven wiselike die gone
Van den Vader ende van den Sone
Ende van hare evengheweldichede
Ane Alexandren, dor sine bede,
Ende scinen an haer worde openbare
Alst kerstelike ghelove ware’(3).

Als de Indiërs zelfs de goddelijkheid van den Zoon (zij het dan ook onder een anderen
naam) predikten, konden hunne werken, wel verre van gevaarlijk te wezen, veeleer
strekken om de Christelijke beginselen in het gemoed der geloovigen te bevestigen,
en was de wijsheid der Grieken, Romeinen en In-

(1) Sp. Hist. I8, 76 vs. 1-8.
(2) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 116.
(3) Der Naturen Bloeme, I vs. 254-260. Wat Alexander aan ‘Didimus, den coninc der
Bracmannen,’ schreef, en wat deze antwoordde, vindt men Sp. Hist. I4 cap. 58-62, waar
Maerlant dan aan toevoegt:
‘Het dinct wel sijn gelove mede
Luden na dat kerstijnhede.’
Ook zie men de ‘Bragmannen’ als ‘theilechste volc van ertrike’ met hun koning ‘Dyndimus’
geprezen Alexander X vs. 899-912.
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diërs in het oog der geloovigen minder te schuwen dan de spitsvondigheid der
scholastiek.
Het maken van logische (of onlogische) gevolgtrekkingen, het redeneeren, dat zoo
licht in redetwisten ontaardt, dat het hoofd doet gloeien en het hart afkoelt, het
eenvoudig geloof verstoort, omdat het de liefde des harten verzwakt, dat is het wat
de aanhangers der mystiek bedroeft, ja zelfs ergert. Zij willen het goddelijke
aanschouwen met het oog der liefde, rusten aan het hart der godheid; doch naarmate
de godheid meer een onderwerp der redeneering wordt, een wezen, dat men in het
afgetrokkene beschouwt, naar die mate wordt het aanschouwen van het goddelijke
moeilijker, want naar die mate verliest de godheid aan werkelijkheid, wat de denker
aan afgetrokken begrippen wint. De mystiek nu heeft eene dringende behoefte aan
werkelijkheid, eene zucht om de meest abstracte begrippen tot concreta te maken.
Het wijsgeerig realisme der middeleeuwen en de mystiek zijn nauw verwant, evenals
er nauwe verwantschap bestaat van de mystieke verbeelding met de geestvervoering
der exstase en de onverstoorbare verzekerdheid van hen, die aan hallucinaties lijden.
Eene sterke begeerte om het denkbeeldige tot werkelijkheid te verheffen treedt hier
duidelijk op den voorgrond, doch bij den mysticus is het de wil, die met bewustheid
deze begeerte aanwakkert, terwijl bij den hallucinatielijder de zenuwen, soms zelfs
tegen den zin van den lijder, te weeg brengen wat de mysticus willekeurig en volgens
eene bepaalde methode zoekt te verkrijgen. Terwijl de denker er naar streeft de
werkelijkheid te vergeestelijken, tracht de mysticus het geestelijke te verzinnelijken,
vorm te geven aan de gedachte. Te onrechte meenen sommigen, dat het omgekeerde
waar zou zijn, namelijk dat het de bedoeling van den mysticus zou wezen, aan alles
eene symbolische beteekenis te hechten. Wel zoeken wij, die niet mystiek zijn,
onwillekeurig in de vormen, die de mystieken gebruiken, naar een denkbeeld, dat
wij dan gaarne in overeenstemming met dien vorm wenschen te zien; doch de
mysticus, die er naar gestreefd heeft de gedachte te belichamen, is er volstrekt niet
angstvallig op bedacht een lichaam te zoeken, dat aan de gedachte past, als er maar
enkele punten van overeenkomst bestaan, die het mogelijk maken zich
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aan den vorm te hechten zonder al te veel de gedachte, welke die liefde tot den vorm
heeft gewekt, te vergeten. De mystiek heeft daarom ook veeleer een parabolisch dan
een symbolisch karakter(1), en de vorm, waarin zij zich liefst uit, is de allegorie, een,
in ons oog gebrekkige, vorm, waaronder men zuiver geestelijke gedachten
aanschouwelijk tracht voor te stellen. 't Spreekt echter van zelf, dat, naarmate de
mysticus gemakkelijker het geestelijke verzinnelijkt, hij ook in staat is spoediger op
te merken, van welke gedachte eenige vorm de verzinnelijking zijn kan, en dat hij
dus ook eerder dan een ander de symbolische beteekenis van eenigen vorm zal
bespeuren; maar dan is het hem bij de symboliek toch altijd nog meer te doen om
den vorm, dan om de gedachte. Zoo kan hij zich dan ook aan een dooden vorm
hechten met evenveel hartstocht als de denker aan een afgetrokken denkbeeld; het
zinnelijke, hoe zinneloos ook, voldoet hem, omdat het niet zijn verstand behoeft te
voldoen, maar zijn hart moet bevredigen.
Daar in de middeleeuwen de mystiek een overgroot getal van aanhangers had, kan
't ons ook niet bevreemden, dat de middeleeuwsche kunst een mystiek karakter draagt,
en dat de beeldende kunsten in dien tijd getracht hebben te verzinnelijken, wat in
dezen tijd meer en meer gebleken is al te geestelijk, al te afgetrokken te zijn, om ook
maar eenigszins voldoende onder beeldvorm gebracht te kunnen worden. Wat b.v.
is meer een gewrocht van bespiegeling en afgetrokken redeneeren, dan de drieëenheid,
een denkbeeld, dat langzamerhand is gegroeid uit eene reeks van abstracties, zóó
onstoffelijk, dat het schier een reuzenwerk is, uit te vinden, van welke werkelijkheid
wel in den aanvang zal geabstraheerd zijn? Welnu, dit meest abstracte van alle
abstracte denkbeelden heeft de middeleeuwsche kunst herhaaldelijk getracht te
verzinnelijken, o.a. door een borstbeeld te maken, waarvan de kop drie neuzen en
drie monden heeft, maar slechts vier oogen, zoodat ieder gezicht wel op zich zelf
volledig is, en men ook wel drie gezichten

(1) Dit onderscheid maakt H. Heine in zijn Ueber Deutschland, Erster Theil. (Zie uitgave K.H.
Schadd, Amsterdam 1870, p. 43.)
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kan zien, maar nooit te gelijk(1). Zelfs van den rationalist Abaelardus wordt verhaald,
dat hij een beeld der drieëenheid liet vervaardigen, ‘drie met de ruggen aan elkaar
gevoegde figuren, die sprekend op elkaar geleken en uit een zelfden steen gehouwen
waren; de Vader droeg de gesloten kroon, Kristus eene doornenkroon, de Heilige
Geest een' krans van olijftakken’(2). Dezelfde mystiek heerschte ook in de bouwkunst,
en wel bijzonder in de gothiek, die in de dertiende eeuw begon te bloeien. Geen hoe
gering onderdeel ook van eene gothische kerk, of het was de parabolische uitdrukking
van eene gedachte, hetzij eene Christelijk godsdienstige, hetzij eene theosophische.
Geen wonder dan ook, dat de geschiedverhalen des bijbels gretig werden
aangegrepen om tot mystieke vormen voor godsdienstige gedachten te dienen, en
dat men - beginnende met een duister hoofdpunt der kerkleer, zooals drieëenheid,
menschwording der godheid, geboorte uit de maagd Maria, niet zoozeer begrijpelijk,
als wel aannemelijk te maken door aan de Heilige Schrift verhalen te ontleenen, die
als parabelen werden opgevat, - eindigde met in de meeste van die verhalen een
parabolischen zin te zoeken en natuurlijk ook te vinden. Dit streven deed eene
eigenaardige wijze van schriftverklaring ontstaan, eene vierde bij de drie, welke men
reeds toepaste, de allegorische. Bekend is het, dat Origenes († 254) haar het eerst
invoerde door zijne verklaring van het Hooglied als Christelijke allegorie; doch wat
voor het Hooglied gedaan werd, om een gedicht der minne in de rij der bijbelboeken
te kunnen handhaven, dat deden de mystieken uit behoefte om godsdienstige
gedachten met behulp der plastiek levendig te houden en zoo het godsdienstig denken
tot overpeinzen (mediteeren) te maken. Erigena kan men voor den vader der mystieke
schriftverklaring houden. Het lag geheel in den geest zijner neoplatonische,
theosophische wijsbegeerte, om, evenals in alle zinnelijk waarneembare werklijkheid,
zoo ook in de bijbelsche verhalen eener

(1) Eene afbeelding van zulk een borstbeeld vindt men bij W.J. Hofdijk, Ons Voorgeslacht, IV
(1862) tegenover bl. 121, ontleend aan Didron aîné, Annales archéologiques, II 22.
(2) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 102.
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geschiedkundige werklijkheid symbolen te zien van het hoogere zijn; maar wat bij
Erigena uit zijn wijsgeerig stelsel zelf voortvloeide, dat werd door de mystiek
aangegrepen, om een nieuw godsdienstig leven te wekken. Hugo van St. Victor ziet,
evenals Erigena, in de verschijnselen der zinnelijke wereld afschaduwingen (typen)
van het goddelijke, zinnebeelden van het hoogere, en streeft er naar door middel van
zulk eene verklaring der zinnelijke verschijnselen in den geest op te klimmen tot
God. Hij gebruikt, om 't zoo eens te noemen, den vorm als middel om den geest in
zich op te nemen, in zich te doen leven; en wat Hugo van St. Victor stelselmatig
deed, dat deed na hem ieder, die behoefte had aan een' vorm voor zijne godsdienstige
bespiegelingen. Die bespiegelingen nu hadden in de allereerste plaats betrekking op
den persoon van Christus en zijn' zoendood. Alle bijzonderheden in het verhaal van
dien dood werden aangegrepen om parabolisch eene gedachte te belichamen. Zoo
heeft ook bij Maerlant, in zijn gedicht Van ons heren wonden, elk der wonden, die
Christus aan 't kruis ontving, eene parabolische beteekenis. De bloedstroomen b.v.
vloeiende uit de hand- en voetwonden hebben evenzoo hun' oorsprong in het hemelsch
paradijs, waarvan Christus de verpersoonlijking is, als de vier rivieren Pison, Gihon,
Hiddekel en Phrath(1) in het aardsche paradijs ontsprongen. Herhaaldelijk spreekt
Maerlant ook in zijne andere strophische gedichten van die wonden. Meer nog dan
op de liefde van God tot de menschen, die Christus deed sterven aan het kruis, wordt
door Maerlant en zijne tijdgenooten nadruk gelegd op de zinnelijke zijde van Christus'
dood, alsof het eigenlijk de kruiswonden zelve waren, die het verlossingswerk hadden
verricht. Zóó spreekt hij o.a. Maria toe:
‘Uwes kints voete ende beine
Entie hande geverwet in greine,
Die ons bi u geseint was hare,
Verloesset al ende gi daer nare’(2).

(1) Genesis, II vs. 11-14; bij Maerlant Fison, Gyon, Tygris en Eufraet: Ons heren wonden, vs.
51, 64, 75 en 88.
(2) Die Clausule van der bible, vs. 231-234.
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Wie Maria, de ster, die uit Jacob is opgegaan, niet verzaken zal, zegt Maerlant, dien
zal God wijden met het bloed, dat uit zijne zijde vloeide(1).
God, die de menschheid verloste door het storten van zijn bloed, wordt door
Maerlant vergeleken bij den pelikaan, die, zooals hij zegt, zijne al te gulzige jongen
doodt, maar daarover terstond berouw gevoelt en ze drie dagen beweent.
‘Dan ondoet hi sines selves side,
Ende met sinen bloede roet
Verwect hise weder van der doet’(2).

Zoo vindt men bij Maerlant ook het leven van Jezus vergeleken bij dat van den
wonderbaren vogel phoenix:
‘Fenix dese eneghe voghel bediet
Jhesum Christum, diet wel siet;
Fenix en hevet vader no moeder,
Ende Jhesus, onse soete broeder,
Es, na der menschelicheit, sonder vader,
Ende na der godlicheit algader
Sonder moeder in hemelrike’.

De hooge, schoone boom, bij eene bron, waarop de phaenix, als hij gaat sterven, zich
neerzet, beteekent het kruis met de doopvont, die onze zonden afwascht. De phaenix
maakt zich een welriekend altaar; zoo is ook Jezus' kruishout menigvuldig gebenedijd;
en het vuur, waarin de vogel verbrandt, gelijkt het vuur der liefde, waardoor Jezus
stierf. De phaenix verrijst uit de asch, Jezus staat lichamelijk op uit het graf(3).
De eenhoorn (espentijn), zegt Maerlant, op gezag van Thomas Cantimpratensis,
die hier weder Jacob van Vitry en Isidorus naschreef, wordt, hoe wild en wreed ook,
gevangen door eene maagd, in wier zuiveren schoot hij inslaapt, waardoor de jagers

(1) Die Clausule van der bible, vs. 218-220. Zie verder die wonden herdacht: Eerste Martijn,
vs. 824, Derde Martijn, vs. 330, 378-383, Van den lande van Oversee, vs. 30, Disputacie
vs. 175, 214, 230 vlgg., 398 vlg.
(2) Der Naturen Bloeme, III vs. 2906 vlgg. Zie verder vs. 2965 vlgg.
(3) Der Naturen Bloeme, III vs. 1301-1340. De vergelijking wordt in het Latijn niet gevonden
en is dus door Maerlant ingevoegd.
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in staat worden gesteld hem te dooden of gebonden in het koninklijk paleis te brengen.
Zoo ook is God, die van het begin der wereld zoo gestreng de zonde wist te straffen,
als 't ware getemd door de zuiverheid van Maria, in wier schoot hij zijn' toorn aflegde,
zoodat de Joden hem konden gevangen nemen en ter dood brengen; maar uit den
dood verrezen, voer hij op naar het koninklijk paleis des Vaders(1). 't Lag geheel in
het zinnelijk karakter der mystiek, deze vergelijking niet profaan te vinden, en het
gebrekkige er van (de eenhoorn wordt gedood of levend naar 't koninklijk paleis
gevoerd; Jezus wordt gedood en uit den doode verrezen, vaart hij ten hemel) zag
men gemakkelijk over het hoofd, daar niet de kunst dit symbool deed zoeken, maar
enkel het godsdienstig gestemde gemoed, waaraan het voldeed ondanks het gebrek
aan logica in de vergelijking.
Slechts enkele proefjes van allegorie deelden wij mede uit de vele, die in Maerlant's
werken voorkomen, doch wij kunnen van dit onderwerp niet scheiden, vóór wij de
wijze hebben nagegaan, waarop Maerlant, op het voetspoor van Bernardus, Albertus
Magnus, Bonaventura en anderen, de geheele geschiedenis der Joden, volgens het
oude testament, dienst laat doen als allegorie van Maria's maagdelijk moederschap.
De geheele Rijmbijbel wemelt van door Maerlant ingelaschte allegorische verklaringen
der oudtestamentische verhalen met toepassing op Jezus' bovennatuurlijke geboorte,
alle ingegeven door diepen eerbied voor Maria, de moedermaagd; en het gedicht Die
Clausule van der bible vat al die allegorieën kortelijk samen. Daarin is Maria het
uitgangspunt, en worden oudtestamentische verhalen en voorstellingen op haar
toegepast, terwijl in den Rijmbijbel de verhalen hoofdzaak zijn, maar nog bovendien
allegorisch worden verklaard. Maria wordt dan vergeleken bij het paradijs, waaruit
de bron der rivieren opwelde(2), of bij die bron zelve(3); verder bij de nog reine,
onbesmette aarde, die Adam geheel uit zich zelve voortbracht, evenals Maria

(1) Der Naturen Bloeme, II vs. 3691-3776.
(2) Die Clausule van der bible, vs. 27-39.
(3) Rijmbijbel, vs. 415-417.
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‘Sonder gheselscap van enighen man’

Jezus ter wereld deed komen, en wel in de zesde ure des dags, zooals Adam op den
zesden scheppingsdag het licht zag(1). Als God tegen de slang zegt, dat hij vijandschap
zal zetten tusschen haar beider zaad, maar dat het zaad der vrouw dat der slang zal
overwinnen, beteekent dat, volgens Maerlant, en ook nog wel volgens zeer moderne
uitleggers, dat Jezus, de zoon eener vrouw, den duivel zal ten onder brengen(2). Maria
is als de arke Noachs: allen, die zich voor des duivels macht willen hoeden, moeten
tot haar hunne toevlucht nemen(3); en ze is ook als de reine duif, die Noach uitzond,
en die hem het olijfblad des vredes bracht(4). Sara is het beeld van Maria, want
‘Beide droeghen si jeghen nature;’

en evenals God aan Sara een lachen verwekte, zoo deed hij ook uit Maria Jezus
geboren worden ‘onse rechte joye ende onse lachgen’(5). Maria is als de Jacobsladder,
waarlangs wij ten hemel moeten klimmen(6); en even schoon en geliefd bij haren man,
als Rachel, de moeder van Jozef, die Egypte van voedsel voorzag, was ook Maria(7),
de moeder van Jezus, die den menschen het geestelijk voedsel schonk. Zooals het
biezenkistje Mozes verborg, zoo borg ook Maria Jezus in haren schoot; en evenals
Mozes zijn volk uit Egypte, het land der duisternis, verloste,
‘Also heeft hi (Jesus) ons gheleet
(Up dat ons die sonde sijn leet)
Vanden helschen Pharao,
Die ons hadde ghevangen also’(8).

Ook is het brandende braambosch een zinnebeeld van Maria, als geboren uit de
Joden,

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Rijmbijbel, vs. 683-698. Die Clausule, vs. 40-52.
Rijmbijbel, vs. 726-730. Die Clausule, vs. 53-65.
Rijmbijbel, vs, 1181-1192. Die Clausule, vs. 66-78.
Rijmbijbel, vs. 1219-1230. Die Clausule, vs. 79-91.
Rijmbijbel, vs. 1809-1830. Die Clausule, vs. 92-104.
Rijmbijbel, vs. 2427-2456. Die Clausule, vs. 105-117.
Rijmbijbel, vs. 3277-3286. Die Clausule, vs. 118-130.
Rijmbijbel, vs. 3471-3488; korter die Clausule, vs. 131-133.
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‘Die scarpe waren alse sporen’.

Het vuur beteekent den heiligen geest, en evenals dat brandde zonder het bosch te
verteren,
‘Also was Maria al ombekent
Van allen mannen, ende ombesmet
Ende van der werelt ombelet,
Daer soe in leefde ende in was’(1).

Zinnebeeld van Maria is ook het manna:
‘Die worm, die uten brode wies,
Dats Jhesus vleesch. Nu merct dies:
Die worm was al sonder vader,
Ende Jhesus, onse alre berader,
Quam sonder vader van Marien;
Des gheloven sullen wi lijen’(2).

Vertelt Maerlant, dat Aäron het manna in een' gouden pot deed, dan voegt hij er bij:
‘Manna bediet hier ter stede
Jhesus, entie pot Marien’(3).

Evenals de Aäronsstaf op wonderbare wijze vrucht droeg, zoo ook Maria(4). De
rotssteen, waaruit Mozes door een herhaalden slag bronwater deed stroomen, beteekent
zoowel Maria(5), als Jezus, en gelijk de eerste slag van Mozes onvoldoende was, maar
de tweede het water deed vloeien, zoo ook stroomde er geen bloed, toen Jezus een'
kinnebakslag ontving, maar eerst toen men hem met eene speer in de zijde stak(6).
Zoo ook is Maria de staf, die de metalen slang in de woestijn droeg(7). Als Bileam
spreekt van de ster, die uit Jacob zal rijzen, bedoelt

(1) Rijmbijbel, vs, 3651-3670. Die Clausule, vs. 144-156. Men ziet, er is geene eenheid in de
vergelijking: het vuur is tegelijk de heilige geest en de geest der zondige wereld, die Maria
niet besmetten kan.
(2) Rijmbijbel, vs. 4375-4382. Die Clausule, vs. 157-169.
(3) Rijmbijbel, vs. 4396-4404. Die Clausule, vs. 196-198.
(4) Rijmbijbel, vs. 5849-5854. Die Clausule, vs. 199-200.
(5) Die Clausule, vs. 170-182.
(6) Rijmbijbel, vs. 5897-5912.
(7) Rijmbijbel, vs. 5961-5974. Die Clausule, vs. 183-195.
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hij, volgens de mystieke schriftverklaring, Maria(1), die ook vergeleken wordt bij Jaël,
de maagd, welke een' nagel dreef door het hoofd van Sisera:
‘Die naghel (clavus) mach bedieden mede
Die slotel (clavis) haerre reynechede,
Daer soe den duvel mede verwan;
Die melc, die Jahel ghaf den man,
Dat es Jhesus menschelichede,
Die Luciferre bedrooch mede.
Die hamer, daer soe mede sloech,
Ghelijct den cruce ghenoech’(2).

Maria is het vlies van Gideon, en
‘Die dau, die vallet heimelike
Uptie erde, van hemelrike,
Dats Jhesus;’(3)

en evenals de steen, die uit David's slinger vloog naar het hoofd van Goliath, en zóó
de Israëlieten voor slavernij bewaarde, zoo redde ook Jezus, geboren uit Maria, de
menschen van het verderf(4). Maria is als Abigaïl,
‘Die van menegher partie
Ons verbidt, ende ooc ontbint
Jeghen haer verbolgen kint,
Ende gheeft hare doegt te presente’(5).

Zij is het water van de bron, die David te Bethlehem vond, en waaruit drie mannen
putten, als zinnebeeld der drieëenheid. Dat David er niet van dronk, maar het aan
Jehova offerde, beteekent, dat Maria, rein van omgang met mannen, aan God gewijd
werd(6). David's verhouding tot Abisag wordt vergeleken bij die van Jozef tot Maria(7),
terwijl Maria verder bij de

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Rijmbijbel, vs. 6147-6150. Die Clausule, vs. 209-221.
Rijmbijbel, vs. 7384-7400. Die Clausule, vs. 222-234.
Rijmbijbel, vs. 7523-7534. Die Clausule, vs. 134-136.
Rijmbijbel, vs. 9257-9268. Die Clausule, vs. 202-208.
Rijmbijbel, vs. 9569-9576.
Rijmbijbel, vs. 10755-10772. Die Clausule, vs. 248-260.
Rijmbijbel, vs. 10878-10889. Die Clausule, vs. 261-273.
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koningin van Scheba wordt vergeleken(1) en bij de probatica piscina, die Salomo liet
graven, naar aanleiding van eene voorspelling der koningin, welke in de overlevering
der R.K. kerk eene belangrijke plaats inneemt(2). Eindelijk is Maria ook het rijsken,
dat, volgens Jesaia, ontspruiten zou ‘uter wortel van Jesse’, en dat als bloem Jezus
zou voortbrengen(3), en de gesloten deur, die Ezechiël zag en waardoor de Heer
ongemerkt binnenkwam, terwijl geen ander er mocht doorgaan(4).
Naast de mystieke schriftverklaring treft men ook de mystieke wonderverklaring
aan. Hebben wij een voorbeeld van Maerlant's rationalisme in het verklaren der
wonderen gezien(5), ook eene proeve van mystiek bij die verklaring willen wij geven.
't Geldt het wonder, dat men vermeld vindt Exodus XVI vs. 16-18, waardoor ieder,
hij mocht dan veel of weinig manna hebben verzameld, altijd bij het afmeten juist
eene bepaalde maat bleek te hebben vergaderd. Heeft Maerlant dat wonder vermeld,
dan wendt hij zich aldus tot de ketters:
‘Buggre, God moet di verwaten,
Proef hier an al openhare,
Ic sal di leren, nu com hare:
Jhesus, dats hemelsch broot,
Ende beter danne manna ter noot.
Dit es bi manna bediet
In den outaer daer menne siet
In die figure van den brode.
Gheloof hier an, al doestuut node.
Al maectemen dusent deel
Van enen brode, alst es gheheel,
Elc ware Jhesus al te male.
Gheloof hier an, so doestu wale.
Dat minste deel, ende dat meeste
Es even groot, gheloof des, beeste.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Die Clausule, vs. 137-143.
Die Clausule, vs. 287-299. Men vindt die geschiedenis uitvoerig in Dboec van den Houte.
Die Clausule, vs. 235-247, Jesaia XI 1-3, 10.
Die Clausule, vs. 274-286, Ezechiel XLIV 1 vlg.
Zie bl. 109-111.
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Dit was die figure die si vonden
An manna: dat volc ghelovets tien stonden’(1).

Wij vinden hier een oudtestamentisch wonder op mystieke wijze gebruikt ter
verklaring van een nog veel grooter wonder, namelijk dat van het allerheiligste
sacrament. De mystieke opvatting van dit en de zes andere sacramenten was vooral
in de dertiende eeuw beginnen te heerschen, ja, eigenlijk hebben zij aan de mystiek
die belangrijke plaats te danken, welke zij langzamerhand in den R.K. eeredienst
innamen. Petrus Lombardus († 1164) was de eerste, die het getal der sacramenten
tot zeven bepaalde, en hierin stemde hij met de mystiek overeen, dat hij elk zinnelijk
waarneembaar verschijnsel tot zinnebeeld van het hoogere, tot sacrament wilde doen
strekken, in 't bijzonder echter zeven zinnelijke verschijnselen: doop, confirmatie,
eucharistie, boete na oorbiecht, laatste oliesel, priesterwijding en huwelijk. Deze
zeven waren het, volgens hem, waarin God zich meer kennelijk openbaarde, dan in
de andere verschijnselen(2). Deze, door Petrus Lombardus in dogmatischen vorm
voorgedragen, mystiek vond, ondanks heftige bestrijding, zooveel aanhang, dat zij
in de dertiende eeuw de heerschende in de kerk kon worden, vooral sinds het twaalfde
oecumenisch concilie van 1215 de leer der sacramenten in 't algemeen kerkelijk had
bevestigd, zooals ook op dat concilie voor 't eerst de oorbiecht eens in 't jaar
verplichtend was gemaakt. 't Moest echter tot het midden der vijftiende eeuw duren
vóór de kerk door Paus Eugenius IV het door Petrus Lombardus opgegeven getal
zeven voor de sacramenten onveranderlijk vaststelde. Onder de vurige aanhangers
van de leer der sacramenten behoorde in de dertiende eeuw ook Thomas van Aquino,
die in

(1) Rijmbijbel, vs. 4346-4362.
(2) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 118 noot. Petrus Lombardus zelf zegt: ‘ad sacramenta novae legis
accedamus. quae sunt baptismus, confirmatio, eucharistia, poenitentia, unctio extrema, ordo,
conjugium. Quorum alia remedium contra peccatum praebent, et gratiam adjutricem conferunt,
ut baptismus, alia in remedium tantum sunt, ut conjugium, alia gratia et virtute nos fulciunt,
ut eucharistia et ordo;’ aangehaald bij Dr K. Hase, Evang. Dogmatik, 1842 p. 415, en bij
Gieseler t.a.p. II2 p. 449 vlg.
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alle opzichten zooveel deed om aan de kerkleer meer stevigheid en bepaaldheid te
geven, en zoo ook de leer der sacramenten voorgoed dogmatisch vaststelde. Terwijl
hij bij 't sacrament stof en vorm onderscheidde (de vorm bestond dan in de heilige
woorden, welke de priester sprak bij het gebruiken van de stof), kende hij aan 't
zinnebeeld een onfeilbaar heiligmakend karakter toe, dat God zelf er aan schonk, en
dat noodzakelijk moest werken (als opus operatum), al werd het dan ook niet in eene
daarvoor vereischte stemming toegediend of ontvangen(1). Door deze opvatting werden
de zeven sacramenten, hetgeen de mystiek alle verschijnselen wilde doen zijn,
namelijk de symbolische openbaringen Gods, die hare symbolische beteekenis niet
te danken hadden aan het vernuft der menschen, zooals alle zinnebeelden, maar die
in haar wezen - onafhankelijk van de verbeelding der menschen - symbolen waren
en als zoodanig denzelfden invloed, welken zij als symbolen konden hebben, moesten
blijven oefenen, ook al werden zij niet als symbool opgevat. De mystiek, wel verre
van de werkelijkheid te willen vergeestelijken, bracht het er toe, door eene zonderlinge
maar vrij algemeene geesteswerkzaamheid, in de zinnelijke verschijnselen eene
dubbele werkelijkheid te zien: bij hetgeen wij werkelijkheid noemen nog eene andere,
mystieke, welke echter voor den mysticus niet minder reëel was.
Van Maerlant kunnen wij niet verwachten, wat wij bij Thomas van Aquino vinden,
eene dogmatische bepaling van het

(1) Augustinus, die nog maar alleen doop en avondmaal als officiëele sacramenten aannam,
(Thomas van Aquino zegt van deze: ‘de latere Christi fluxerunt aqua et sanguis quorum unum
pertinet ad baptismum, aliud ad eucharistiam, quae sunt potissima sacramenta’) acht bij den
vorm de woorden noodig en deze wisschen de zonden uit ‘non quia dicitur, sed quia creditur.’
Niet anders oordeelt Bernard van Clairvaux: ‘sacramentum sine re sacramenti (pietatis affectu
et imitationis effectu) mors est sacramenti. Res vero sacramenti etiam praeter sacramentum
vita aeterna est accipienti.’ Daarentegen zegt Thomas: ‘per omnia sacramenta sanctificatur
homo, utpote deputatus ad divinum cultum. Sicut etiam res inanimatae sanctificari dicunt,
in quantum divino cultui deputantur;’ en elders: ‘quia minister in sacramentis instrumentaliter
operatur, non in virtute propria, sed in virtute Christi, sicut non requiritur ad perfectionem
sacramenti, quod minister sit in charitate, ita non requiritur fides ejus, sed infidelis potest
verum sacramentum praebere;’ aangehaald bij Hase, Dogmatik, p. 416-418.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

147
wezen der sacramenten; maar wel kunnen wij vermoeden in zijne werken vele plaatsen
te zullen aantreffen, waar met groote ingenomenheid over de sacramenten en hunne
mystieke beteekenis wordt gesproken(1). Dat vermoeden wordt dan ook bij de lezing
zijner geschriften herhaaldelijk bevestigd. Inzonderheid voor het allerheiligste
sacrament in de mis, waardoor telkens weder de in Gods lichaam en bloed
getranssubstantiëerde ouwel en wijn hun heiligmakenden invloed op de geloovigen
doen gevoelen, koestert Maerlant den diepsten eerbied. In den Spiegel Historiael(2)
geeft hij verscheidene verhalen van wonderen, die God deed om de waarachtigheid
van de kracht, die dit sacrament bezit, treffend in 't licht te stellen. In een dezer
verhalen, waaruit wij al de andere kunnen leeren kennen, deelt hij ‘ene miracle van
Gods lachame’ mede(3), dat aldus geschiedde: eene vrouw, die gewoon was de hostiën
te bakken, lachte telkens wanneer de H. Gregorius haar die gesacreerd aanbood met
de woorden:
‘Dien lachame Jhesus Cristus
Moet di dine zonden vergeven
Ende vromen int euwelike leven’.

Zij kon niet begrijpen, dat het brood, dat zij zelve had gebakken, Christus' lichaam
zou kunnen geworden zijn. Om haar dat te doen gelooven, bad de paus, dat er een
wonder zou gebeuren, en ziet, bij eene volgende gelegenheid had het brood den vorm
van een bloedigen vinger aangenomen. Nu geloofde de vrouw, dat haar eigen baksel
waarlijk Gods lichaam was geworden, en ook dan wezen kon, wanneer het de uiterlijke
gedaante van brood bleef behouden. Wij hebben reeds gezien, hoe gaarne Maerlant
bij Jezus' wonden en zijn, voor de zonden der wereld vergoten, bloed verwijlt, en
geen wonder, want, zooals hij zegt, uit deze wonden

(1) Over de biecht bezitten wij een fragmentarisch gedicht, getiteld: Van der biechten, omstreeks
1290 opgesteld door Maerlant's nog weinig bekenden tijdgenoot Martijn van Thorout. (Zie
P.J. van der Meersch in het Belgisch Museum, III 1839, bl. 197-218.)
(2) Vooral in het VIIde boek der IIIde Partie.
(3) Sp. Hist. III7, cap. 15.
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‘So vloiden eerst ende begonden
Die sacramente te dien stonden
Ende alle salicheit’(1).

Hoe geheel werkelijkheid en hoe weinig zinnebeeld het sacrament van de mis voor
Maerlant en zijne tijdgenooten was, blijkt hieruit, dat hij andere dingen als symbolen
van dit sacrament voorstelt. Zoo verhaalt hij o.a. hoe men, volgens de ouden, den
olifant kon vangen, namelijk door twee naakte maagden naar de woestijn te doen
gaan, de eene van een vat, de andere van een zwaard voorzien, welke dan door hare
reinheid en haar gezang den olifant lokten en in slaap brachten, hem vervolgens
doodden, en het bloed, waarmee purperen kleederen geverfd werden, in het vat deden
vloeien; en dan laat hij daarop volgen:
‘Dit bloet bediet dat soete bloet,
Dat ute Jhesus siden woet;
Die joncfrouwen die bedieden
Twe wette, twe manieren van lieden,
Dats doude ende die nieuwe wet,
Daer Joden ende Kerstine in sijn gheset.
Synagoga, der Joden joncfrouwe,
Die bose was ende ongetrouwe,
Dat es die Jhesus side ondoet;
Ecclesia ontfaet dat bloet
In den kelec opden outare;
Dat soete vel, dat purpur clare
Van Jhesus was ghevarewet daer mede
Met uutnemender sierhede;
Dies singhet die bruut in haren sanc:
‘Mijn hef es wit ende roet ghemanc,
Van dusentech uutvercoren’(2).

Met de leer van het opus operatum, door Thomas van Aquino verkondigd, heeft
Maerlant echter geen vollen vrede. Geheel werktuiglijke schuldvergiffenis staat hem
tegen; hij wil, dat de mensch ook zelf medewerke aan zijne zaligheid; en al zal hij
dan ook met de mystieken gelooven, dat God - ook door de sacramenten - in den
mensch werkt, het blijkt toch hier

(1) Derde Martijn, vs. 381-383.
(2) Der Naturen Bloeme, II vs. 1427-1443.
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en daar uit zijne geschriften, dat hij het al te lijdelijk afwachten van Gods werking
in den mensch gevaarlijk acht voor de zedelijkheid(1).
Bij het zien van eene hoogere werklijkheid in de zinnelijke verschijnselen en het
dwepend nadenken over die hoogere werklijkheid (de meditatio) bepaalde de mystiek
zich niet. De ziel van den mysticus streefde er naar bij hare reis naar God (itinerarium
mentis in deum) een' zevenden, den hoogsten trap te bereiken, namelijk dien der
contemplatie, de aanschouwing van Gods eeuwig wezen zelf. Tot die aanschouwing
geraakte de mysticus volgens eene vaste - in de werken der Victorijnen en van
Bonaventura nauwkeurig bepaalde - methode; hij moest vooraf langs alle lagere
trappen opklimmen; maar eenmaal op het hoogtepunt gekomen, kon hij als 't ware
opgaan in God, zijn eigen wezen in dat der godheid verliezen. Gelukte hem dat, dan
vond hij, dat Gods wezen eigenlijk liefde was, en zag hij helder in, hoe alle
verschijnselen, waarin God zijn wezen openbaarde, het merkteeken van die liefde
droegen. Over die liefde handelt het begin van het vijfde quodlibet in den eersten
Martijn. Daar wordt de vraag opgeworpen: als de liefde terecht blind genoemd wordt
en eene bron van kwelling en ellende, hoe is het dan mogelijk, dat God uit liefde
mensch geworden is? Het antwoord luidt: men moet drie soorten van liefde
onderscheiden, en
‘Deerste es caritate, dats waer;
Die es sonder pine ende vaer,
Ende daer woent God inne’(2).

Deze liefde is onvolprezen: deze deed God mensch worden, want
‘Minne es God, dat merct al bloet;
Wie mochte els bringen in der noet
Hem diet al ververde,
Dan hi hem selven daer in besloet,
Ende dor ons sijn bloet roet

(1) Zie daarover reeds bl. 85-87.
(2) Eerste Martijn, vs. 329-331.
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Storte hier up derde,
Ende in minnen hem openberde’(1).

Wie Gods liefde wel doorgrondt en meegevoelt, die heeft de hoogste zaligheid
verworven; over hem heeft de duivel geene macht en niets is er meer, dat hem
droefheid kan geven. Hij heeft het einddoel bereikt, dat den godsdienstigen mensch
op aarde is voorgesteld:
‘Wien dat selke minne es cont
Alse caritate, hi es gesont;
Men machene niet verblenden.
Al lage hi in der hellen gront,
Ware hi daer mede gewont
Hine ware niet in ellenden’(2).

Eigenaardig, zij het ook wel wat spitsvondig, is de wijze, waarop Maerlant in Dander
Martijn over de liefde als de hoogste macht en de hoogste deugd handelt onder den
vorm van eene aan de ‘aardsche minne’ ontleende allegorie. Hij stelt deze quaestie:
eene vrouw heeft mij zóó bekoord, dat ik om harentwil alles ter wereld zou opofferen,
maar zij zou mij hare wederliefde niet schenken, al moest de wereld er ook om
vergaan. Daarentegen heeft eene andere vrouw, ‘bloeme van allen vrouwen’, mij lief
boven alles, wat leeft, maar, hoe vriendelijk zij mij ook aanziet, ik let er niet op. Mijn
hart is voor haar hard als een keisteen. Nu wil het geval, dat beide in levensgevaar
verkeeren en dat ik in staat ben, eene dezer beide vrouwen te redden, maar de andere
moet laten omkomen: wie moet ik nu redden? Martijn antwoordt: gij moet de inspraak
van uw hart volgen en haar, die gij liefhebt, redden, want de natuur wil dat zoo,
zooals het voorbeeld van Narcissus en Medea leert. De blinde drift bestuurt toch
alles ondanks de raadgevingen van het verstand. Dat antwoord bevredigt Jacob niet.
Het is den knoop doorhakken, zegt hij, in plaats van ontwarren. Zonder het verstand
mee te laten spreken, kan men geene quaestie oplossen. Ook bewijzen voorbeelden
aan verdichte verhalen

(1) Eerste Martijn, vs. 345-351.
(2) Eerste Martijn, vs. 352-357.
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ontleend niets. Slaat men het Oude en Nieuwe Testament op, dan vindt men geheel
iets anders. De heilige lieden, waarover men daar leest, werden niet verblind door
de liefde: zij minden met verstand. Zoo deed b.v. Abraham met Sara, die ter wille
van zijne vrouw zijne ‘amie’ wegzond. ‘Geen edel man no wijs en can minnen sonder
redene’. Het zou onverstandig wezen, haar, die mij liefheeft, op te offeren aan haar,
die hare genegenheid elders plaatst en voor mij den neus optrekt. Martijn meent, dat
de bijbel ook wel voorbeelden van onverstandige, blinde liefde oplevert, zooals van
Simson, David en Salomo. Ook beteekent het woord amor zelf niets anders dan ‘een
aandrift in strijd met het verstand’(1); maar Jacob spot met den ‘ruden gramarien’, en
keurt het af, wanneer men van wijze menschen ook de fouten navolgt. Zelf geeft hij
ten slotte de volgende oplossing van het vraagstuk:
‘Wie was, die eerst minne vant,
Dan God, die selve es minne.
Al dat oyt maecte sine hant,
Al minnet sine herten bant
Met bescedenen sinne;
Ja, Lucifer, den helscen viant
Ne haet hi niet’.

Ware eenig ding bij God gehaat, het zou niet kunnen bestaan; de schat Zijner liefde
is onuitputtelijk, en dat Lucifer niet begenadigd wordt, is zijne eigene schuld: hij wil
het hoofd niet in den schoot leggen. God geeft echter ‘tlange leven’ niet aan hen, die
‘hem wreet’ zijn, maar aan hem, ‘die al te sinen dienste stelt’. God stortte zijn bloed
voor ons, die zondaars zijn, en verlost ons van onze ellende, als wij 't hoofd in den
schoot leggen. En zou ik dan haar, die ik weet dat mij zoo liefheeft, aan den ondergang
prijs geven? ‘So waer mijn vroeden dinne’. Martijn verklaart zich nu overwonnen.
Zijne opvatting der liefde was zondig en in strijd met de rede, zegt hij, en hij besluit
met den wensch:

(1) Dander Martijn. vs. 235-247: Amor beteekent: Animi Motus Obstans Rationi of, zooals het
in het gedicht vertaald wordt, ‘Porringe die den sin ontiet entie redene gemoetene pliet’. Wij
komen op dergelijke woordverklaringen later terug.
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‘Nu moete ons God gebringen daer,
Daer minne niet en ent haer jaer,
Enten laetsten stonden
Vrien met sinen wonden’.

God moet men dus tot voorbeeld nemen en overvloedig in liefde zijn, evenals Hij;
maar weinigen zijn daartoe in staat. Zelfs de heiligen zijn nog slechts ten deele vervuld
geweest van de oneindige liefde Gods; doch hoezeer zij ook slechts ten deele in God
mochten opgaan, toch bleek het uit hunne handelingen, dat het eene goddelijke liefde
(caritas) was, die hen ook ten opzichte van hunne medemenschen bezielde, die hen
noopte hunnen naaste (‘hem, die barmhartigheid aan hen gedaan had’) lief te hebben
als zich zelf.
Zoo komen wij tot de practische zijde der mystiek, tot het zedelijk handelen,
waartoe de godsdienstige bespiegeling den mysticus brengen moest, indien hij zich
ten minste niet geheel aan de wereld onttrok, om slechts in zijne enge kloostercel
voor zijne bespiegelingen, d.i. voor zich zelf, te leven.
Vóór wij echter tot het eigenlijk zedelijk leven overgaan, moeten wij nog een
oogenblik stilstaan bij eene reeks van voor de twaalfde en de dertiende eeuw hoogst
gewichtige daden, waar de mystieke geest der middeleeuwen onweerstaanbaar toe
aandreef, namelijk de kruistochten.
Het geloof, dat juist van de aanbidding op de plaats zelve, waar Jezus geleefd heeft
en gestorven is, grooter heil te verwachten is, dan van iedere andere aanbidding, het
geloof aan de heiligende kracht der bedevaarten, is in den grond mystiek, daar het
al te veel gewicht hecht aan het uiterlijke, en dat bij voorkeur opzoekt om er eene
godsdienstige stemming door te wekken, die eigenlijk onafhankelijk moest wezen
van tijd en plaats. Wij mogen ons echter niet verwonderen over het sterk verlangen
naar het heilige land en het heilige graf, dat zich in de middeleeuwen openbaart, nu
wij gezien hebben met hoe groote belangstelling men stil stond bij de verhalen van
iedere uiterlijke omstandigheid in Christus' lijden, bij zijne wonden en ook bij zijne
reliquieën, welke, evenals die der heiligen, meer en meer met hartstochtelijke liefde
begonnen vereerd te worden. Het heilige land van Overzee te zien, de voetstappen
van den
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Christus, niet in geestelijken zin, maar in werkelijkheid met de voeten te drukken,
dat was het, wat ieder begeerde; en menigeen voldeed aan die begeerte ten koste van
veel moeite en ontbering, ten spijt van allerlei gevaren, welke eene reis als die naar
het heilige land vóór en ook nog in den tijd der kruistochten moest opleveren. Doch
wat, hoe bezwaarlijk dan ook, nog altijd mogelijk was geweest, werd eindelijk schier
eene onmogelijkheid, toen de ruwe en nog niet lang tot den Islam bekeerde Turken
zich van Klein-Azië, Syrië en Palaestina hadden meester gemaakt, en vandaar dat
de stem van Peter van Amiens, toen hij in 1095 op de vlakte van Clermont de
Christenheid tot een heiligen tocht tegen de Turken opriep, overal weerklank vond,
zoodat met de meeste geestdrift de heilige strijd tegen het ongeloof werd aanvaard.
Het vaderland van den Christus te maken tot een Christelijk koninkrijk, en daardoor
niet alleen het ontheiligde land opnieuw te wijden, maar ook de bedevaarten naar
dat land gemakkelijker te maken, en iedereen in staat te stellen, zijn mystiek gevoel
te bevredigen door het aanschouwen en betreden van Christus' geboortegrond, dat
was het groote doel, waarnaar gedurende twee eeuwen alle Christenen streefden, en
menigeen nog altijd met onverflauwde geestdrift, toen eindelijk maar al te duidelijk
gebleken was, dat in dit opzicht het kruis niet bestand was tegen de macht van den
Islam(1).

(1) Dat ik met Von Rotteck (Allgeméine Geschichte, V p. 319 vlg.) en anderen de kruistochten
wel voornamelijk als godsdienstige ondernemingen beschouw, aanvaard om voldoening te
schenken aan een mystiek godsdienstig gevoel, belet mij niet aan te nemen, dat er ook andere,
allesbehalve godsdienstige drijfveeren in 't spel geweest zijn, welke meegewerkt hebben,
om er zoo ontzettend veel deelneming in geheel het Christelijke Europa voor op te wekken.
Toch schijnt het mij onrechtvaardig en in strijd met eene billijke waardeering van den geest
der middeleeuwen, om, zooals o.a. Dr W.A. van Hengel doet (Geschiedenis der zedelijke en
godsdienstige beschaving van het hedendaagsche Europa, III 1841, bl. 297-325), naast het
doel, om bevrediging te schenken aan het godsdienstig gevoel, ook, als drijfveeren tot het
ondernemen der kruistochten, even sterk op den voorgrond te stellen: gewinzucht, roemzucht,
begeerte naar loon en heerschzucht der pausen, die van de kruistochten vermeerdering hunner
macht verwachtten; doch hetgeen uit een godsdienstig beginsel werd ondernomen, kon,
zooals alles, misbruikt worden om wereldsche belangen in de hand te werken, en dat was
hier te vaker het geval, naarmate de ruwe hartstochten in dien tijd nog onstuimiger woedden,
en zoo het heilig doel, waarmee de kruistochten ondernomen waren, voor een oogenblik
deden vergeten.
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Was de ingenomenheid met de kruistochten overal in de Christelijke wereld groot,
vooral in Vlaanderen openbaarde zij zich krachtig. Dat blijkt reeds hieruit, dat van
den aanvang van den eersten kruistocht tot in het midden der dertiende eeuw de
Vlaamsche kroniekschrijvers de geschiedenis der kruistochten als een deel van de
geschiedenis van Vlaanderen behandelden(1). Geene vorsten namen dan ook met meer
geestdrift aan de kruistochten deel, dan de graven van Vlaanderen(2), en waar de
vorsten voorgingen, moest het volk wel volgen. De ingenomenheid met de
kruistochten, die het Vlaamsche volk bezielde, spreekt dan ook herhaaldelijk uit
Maerlant's werken, ook weer in dit opzicht den spiegel der dertiende eeuw. In zijn'
tijd echter was de heldeneeuw der kruisridders reeds voorbij. Godevaart van Bouillon
en zijn broeder Boudewijn, Robert van Vlaanderen en Robert van Normandije, Hugo
van Vermandois en Raimond van Toulouse, Bohemond van Tarente en zijn ridderlijke
neef Tancred, de heroën van den eersten kruistocht, behoorden, toen Maerlant als
dichter optrad, reeds lang tot het verleden; maar ook de latere kruisvaarders, die voor
de heilige

(1) Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, I p. 125.
(2) Onder de hoofdaanvoerders van den eersten kruistocht neemt Robert II eene eervolle plaats
in, en Diederik van den Elzas, gehuwd met Sibylle, dochter van Fulco van Anjou, den koning
van Jerusalem, deed vier tochten naar het heilige land; het eerst vertrok hij in 1138: vervolgens
nam hij, op persoonlijk aandrijven van Bernard van Clairvaux, die België predikend doorreisde
(zie Le Glay, Histoire des comtes de Flandre, I 1843 p. 346-348), deel aan den tweeden
grooten kruistocht in 1148; verder vertrok hij in 1157 naar Palaestina en eindelijk nog eens
in 1163. Ook zijn zoon Philips vertrok een paar maal naar 't heilige land: 't eerst in 1177,
vervolgens in 1190, op welken tocht hij een jaar later te Acco aan de pest stierf. Boudewijn
VIII ondernam in 1203 zijn beroemden tocht naar het Oosten, die de verovering van
Constantinopel, de vestiging van het Latijnsche keizerrijk, zijne verheffing tot den nieuwen
troon (1204) en zijn gewelddadigen dood ten gevolge had (1205). Zie: Le Marquis de
Chasteler: Des émigrations des Belges dans les pays lointains, 1778, en twee bekroonde
verhandelingen van L.P. Mortier en van P.C. van der Velden, in de Annales Academiae
Gand., anno 1825-1826, antwoordende op de vragen: ‘Quam partem habuerunt Belgae in
bellis sacris, et quosnam ex iis perceperunt?’
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zaak met roem hadden gestreden, Frederik Barbarossa, Richard Leeuwenhart, en
hunne moedige gezellen, zooals een Koenraad van Montferrat, leefden nog slechts
voort in de bewonderende herinnering van 't nageslacht, dat de grootsche daden der
voorvaderen te meer verheerlijkte, naarmate het nageslacht zich die voorvaderen, in
dit opzicht althans, minder waardig toonde. Ook Maerlant ziet met een gevoel van
diepe bewondering terug naar den tijd, waarin zoovele edele Christenhelden streden
voor de heilige zaak der kerk, en als hij in zijn' Spiegel Historiael de geschiedenis
der kruistochten zal gaan verhalen, eindigt hij een boek van zijn werk aldus:
‘Want hier ene ghuldine tijt angaet,
Daer verlossenesse ende toeverlaet
Den lande af quam van over mere
Biden heileghen kerstine here,
So endic hier den ander bouc,
Ende doe den derden ondersouc,
Die weten wille hoet was getroest,
Ende hoe Jherusalem was verloest,
Ende hoe van Boelyoen Godevaert
Eerst coninc daer ghecoren waert.’(1)

Om de gebeurtenissen te beschrijven, welke in den nu volgenden gulden tijd der
kruistochten plaats hadden, begint Maerlant een nieuw boek, en zeker heeft hij maar
zelden eenigen arbeid met grooter ingenomenheid aangevangen, dan de beschrijving
van de heldendaden der kruisvaarders, althans de uitdrukkelijke mededeeling, dat
hier een gulden tijd begint, doet dat vermoeden, en dat vermoeden wordt bevestigd,
als wij zien, welk eene zorg Maerlant aan het nu volgend gedeelte van zijn' Spiegel
besteed heeft. Van Vincentius, den gunsteling van Lodewijk IX, mag men eene groote
ingenomenheid met de kruistochten verwachten. 't Is dus reeds a priori waarschijnlijk,
dat hij die in zijn Speculum niet oppervlakkig of slordig zal behandeld hebben. Toch
stelde Maerlant zich niet tevreden met de wijze, waarop Vincentius het deed, maar
zag hij naar rijker bronnen uit, waaruit hij de stof kon putten voor het uitvoerig
verhaal,

(1) Sp. Hist. IV2 88 vs. 79-88.
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dat hij in zijn' Spiegel van de kruistochten wilde geven. Het werk nu, dat hij naast
Vincentius' Speculum en nog meer dan dat raadpleegde, en ten deele vertaalde, is
gebleken(1) te zijn de Historia Hierosolymitanae expeditionis van Albertus Aquensis(2).
Zoo doende heeft hij vier en twintig hoofdstukken (ruim 2000 verzen) kunnen
besteden aan den eersten kruistocht, dien Vincentius in slechts acht hoofdstukken
afhandelt: bewijs genoeg, welk belang de kruistochten Maerlant inboezemden. Toch
heeft Maerlant niet meer dan dien eersten kruistocht behandeld; nog een paar
hoofdstukken over andere gebeurtenissen volgen daarop en dan zien wij eensklaps
het werk afgebroken en niet meer, ten minste niet door Maerlant, voortgezet. De
oorzaak daarvan is onbekend: waarschijnlijk hebben wij te denken aan zwakke
gezondheid, die den dichter belette in zijn' ouderdom verder te werken; maar
onwillekeurig toch zijn wij geneigd te gelooven, dat ook lusteloosheid wel eenigszins
zal meegewerkt hebben, om het werk voorloopig te doen staken. De vergelijking van
het voorheen en thans moet Maerlant somber gestemd hebben, en het treurig besef,
dat al de roemrijke daden der kruisvaarders het heilige land niet tot een blijvend bezit
der Christenheid hadden kunnen maken, maar dat de lauwheid van het nageslacht
alle voordeelen in het Oosten weder had doen verloren gaan, moest hem wel diep
ter neer drukken. De opgewektheid moest hem gaan ontbreken, om de veroveringen
te beschrijven, waarvan het nageslacht door eigen schuld de vruchten niet meer mocht
plukken. Wel had reeds de twaalfde eeuw van vele teleurstellingen en nederlagen in
het Oosten te spreken gehad, maar zelfs die nederlagen, door een' man als Salah-eddin
toegebracht, waren voor de Christenen niet roemloos geweest, en ten minste nu en
dan door overwinningen afgewisseld. De algemeene belangstelling in de kruistochten
was nog niet merkbaar afgenomen, en telkens weder waren er nieuwe scharen van
kruisvaarders naar het land van Overzee vertrokken. Hoe

(1) Door het onderzoek van Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs. Zie hunne uitgave van den Spiegel,
Inl. bl. XXIX vlgg.
(2) Te vinden in Bongars Gesta Dei per Francos I, p. 184-381.
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jammerlijk echter was in de dertiende eeuw, Maerlant's tijd, de geestdrift verflauwd!
Aan den roemrijken tocht van Boudewijn VIII naar Constantinopel had men niets te
danken gehad voor de bevrijding van het heilige land; de kinderkruistocht van 1212
was als 't ware eene parodie van de kruisvaart geweest; de verovering van Damiate
door Willem van Holland (1218) was een geheel op zich zelf staand heldenfeit, en
toen tien jaar later Frederik II een' tocht naar het Oosten ondernam, was het de kerk
zelve, die hem meer kwaad deed, dan de ongeloovigen. Treurig was de eerste
kruistocht van Lodewijk IX afgeloopen(1). Moed en geestdrift hadden den laatsten
kruisvaarder niet gebaat; gevangenschap was zijn deel geworden (1250), en na een
viertal jaren van rampspoed en werkeloosheid had hij onverrichter zake moeten
terugkeeren.
In dien tijd trad Maerlant als schrijver op, en reeds zijn eerste werk toonde in
zekeren zin de geestdrift, die de gedachte aan het heilige land en het rustig bezit
daarvan bij hem opwekte. Dat Maerlant voor zijn eerste werk juist de krijgsdaden
van Alexander koos, is niet zonder beteekenis. Er bestaat toch nauwe samenhang
tusschen de voorliefde voor Alexanders geschiedenis en de ingenomenheid met de
kruistochten. Terecht zegt Ferdinand Bäszler(2): ‘Alexander ist der Eröffner und
Bezwinger des Morgenlandes, gegen welches nun abermals, fast nicht minder als
die Begeisterung, der Thatendrang, die Ruhmsucht und Eroberungslust die
occidentalische Welt zu unermüdlichen Heerfahrten anrief. Er ist gleichsam der
vorchristliche Wallfahrer, welcher den Schauplatz der biblischen Geschichten in
seinem weitesten Umfange durchwandert, und all' die heiligen Orte betreten und sein
eigen gemacht hat, welche nach ihm die Christenheit in frommen Waffen zu besuchen,
und, wie er, wehrhaft zu gewinnen auszog.’ In Alexander den Grooten zag men den
heidenschen voorlooper van Godevaart van Bouillon,

(1) Beschreven o.a. door een' Vlaming, Gilbertus Tornacensis, in een nu verloren werk.
(2) Die Alexandersage für die Jugend und das Volk bearbeitet, Leipzig, 1875 (als fünfte Heft
van ‘Die schönsten Heldengeschichten des Mittelalters); vorwort, p. IX.
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evenals de groote kruisvaarder door God zelven geroepen tot zijne levenstaak(1), en
zich te verplaatsen in zijnen tijd, hem op zijne tochten te vergezellen, was zoogoed
als in gedachte een' kruistocht mee te maken en deel te nemen aan de heldendaden
waarvan het verre Oosten eens getuige was geweest. Als Maerlant in zijn' Alexander
van het heilige land spreekt en de veroveringen verhaalt, die zijn held daarin maakte,
verzuimt hij dan ook niet tevens het een of ander uit de geschiedenis der kruistochten
daarbij terloops te vermelden; doch wij zouden daaraan niet veel hebben, indien al
de plaatsen waarop hij van het heilige land spreekt, waren zooals de volgende:
‘Palestine es oec daer mede,
Dat na een gode stede
Was geheten Palestin,
Die noch leget oec daer in,
Ende nu heet si Ascaloen
Vor dat die hertoge van Bulioen
Dode meneghen Sarrasijn’(2).

Beter is hetgeen Maerlant zegt van Antiochië, dat in 1088 door de Christenen op
Corobrant (d.i. Corboga) werd veroverd(3). Sprekende van de verovering van Tyrus,
dat in zijnen tijd Surs heette, vertelt Maerlant:
‘Al was si heiden doen te tiden,
Si es kersten worden siden;
Daer dede sider wael groten staet
Die edel markijs van Monfraet,
Ende die here[n] van Tabrie:
Datse God gebenedie!

(1) Alexander, I vs. 1395-1397:
‘Dus machmen merken wel te voren,
Dat hi van Gode was vercoren,
Prinse te sine van al eertrike.’
(2) Alexander VII vs. 1145-1151. Eene stad Palestin, waarvan hier gesproken wordt, heeft nooit
bestaan; Ascalon heeft nooit een anderen naam gedragen. Wanneer men met Dr J. Franck in
vs. 1150 leest Vor dat in plaats van Dor dat, zooals het HS. heeft, dan zou men kunnen
denken aan den slag bij Ascalon 11 Aug. 1099. Zie Wilken, Geschichte der Kreuzzüge II p.
9 vlgg.
(3) Alexander VII vs. 1122-1126. Vgl. Wilken, t.a.p. p. 197 vlg.
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Si scoffeerden oec Saladine
Ende oec die gesellen sine;’(1)

en elders:
‘In Fenicien staet Surs;
Dar brachte wilen groet succurs
Die markijs van Monfraet.
Dat in Dietsce bescreven staet’(2).

Sprekende van Nazareth en den berg Thabor, zegt hij:
‘Daerbi an tfelt storte sijn bloet
Menech edel kersten degen,
Die te dien tiden waren verslegen,
Doe die edel coninc Wijt
Jegen Salladine hielt strijt’(3).

Deze verzen verplaatsen ons in het ongelukkige, maar toch niet geheel roemlooze
jaar 1187, waarin wel koning Guy van Lusignan (den 4den Juli) in den slag bij Hittim(4)
door Salaheddin ondanks heldhaftigen tegenstand volkomen werd geslagen en
gevangen genomen, maar waarin het toch door den moed en het beleid van Koenraad
van Montferrat gelukte, Tyrus, aan welke vesting hij onverwacht hulp bracht, voor
de Christenen te behouden(5). Ascalon echter en andere plaatsen kwa-

(1) Alexander III vs. 711-718.
(2) Alexander VII vs. 1133-1136. In deze plaats leze men met Dr Snellaert markijs voor het
‘markarijs’ van het HS., evenals in de vorige plaats markijs voor marcus, zooals het HS.
heeft.
(3) Alexander VII vs. 1164-1168.
(4) Deze slag wordt ook de slag bij Tiberias genoemd, en werd geleverd in het dal tusschen die
plaats en den berg Thabor.
(5) De heeren (tenzij men met Franck here wil lezen) van Tabrie (Tabarie, Fransche naam van
Tiberias), die door Maerlant genoemd worden, zijn waarschijnlijk Hugo van Tabarie en
Raimond III, graaf van Tripoli, heer van Tiberias. De laatste heeft in dezen oorlog eene zeer
belangrijke rol gespeeld. Sommigen houden hem voor een' held en wakkeren verdediger der
Christenheid, anderen te onrechte voor een' verrader. De nederlaag bij Tiberias schijnt
toegeschreven te moeten worden aan het in den wind slaan van zijnen raad. Hugo van Tabarie
is de held van een Fransch gedicht, L'Ordene de Chevalerie (te vinden bij Méon, Fabliaux
et Contes I p. 59-82), onder den titel Her Huge van Tyberien (uitg. door J.F. Willems, Belg.
Museum VI (1842) bl. 94-104), vertaald door Hein van Aken. Stoke (Rijmkroniek vs. 760)
spreekt van eenen Hugo van Tripoli en schijnt dus beiden te verwarren. Over de krijgsdaden
van 't jaar 1187 vergelijke men de aanteekeningen van Snellaert (uitg. Alexander I bl. 342)
met Wilken, Geschichte der Kreuzzüge IV p. 217, 224 vlgg. Uitvoerig worden zij ook verhaald
door Melis Stoke in zijn Rijmkroniek II vs. 707-890, waarbij men de belangrijke
aanteekeningen van Huydecoper, ook die in deel I bl. 535-549, nazie.
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men in handen van Salah-eddin, en ten slotte ook, den 3den October 1187,
‘Jherusalem, daer nu te tiden
Die heidene ute ende in riden,’(1)

zooals Maerlant vertaalt uit Gauthier de Chastillon, die, zeker niet lang na 1187, deze
ramp vermeldt. Zeventig jaar later, toen Maerlant de Alexandreis vertaalde, was deze
spijtige opmerking nog altijd waar, zoodat hij haar toen kon blijven behouden. Dat
deed hij ook met Gauthier's woorden:
‘Si gemitu commota pio, votisque piorum
Flebilibus, divina daret clementia talem
Francorum regem, toto radiaret in orbe,’ enz.

welke hij aldus overbrengt:
‘Were sulc een coninc te Parijs,
Hi soude bejagen groten prijs;
Al heidenisse soude hi dwingen:
Men soude van siere doget singen
Al van daer die sonne upstaet
Tote daer si weder neder gaet’(2).

Terwijl Gauthier echter met den Franschen konig Philips August bedoelt, heeft
Maerlant het oog op Lodewijk IX, die in 1254, dus drie of vier jaar vóór het vertalen
der Alexandreis, van zijn eersten kruistocht onverrichter zake was teruggekeerd, en
die ook alweer niets had kunnen doen om het Christendom in 't Oosten van den
ondergang te redden. Zijn tweede tocht had, zooals bekend is, geen beter gevolg dan
de eerste. De Christenen, en daaronder ook vele uit Friesland en Groningen(3), die
aan den oproep van Paus Clemens IV van 1268 om aan den kruistocht deel te nemen,
gehoor hadden gegeven, vonden den

(1) Alexander VII vs. 1157 vlg.
(2) Alexander V vs. 1223-1228.
(3) Zie Kronijken van Emo en Menko (uitg. door Mr H.O. Feith en Dr G. Acker Stratingh, Utrecht
1866), p. 225-237.
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heiligen Lodewijk (in 1270) in Tunis aan de pest reeds overleden, en bereikten wel
gedeeltelijk, na in Tunis moedig gestreden te hebben, het Heilige Land, doch richtten
er weinig uit, terwijl stad op stad daar verloren ging.
In dien treurigen tijd zong Maerlant zijne strophische gedichten, zijne klaagzangen
over den toestand van het Heilige Land. Zoo bv. in Ene Disputacie, waar hij ‘rouwe
sonder verdrach’ en ‘swaer hantgeslach’ van Christus doet uitgaan in een uitvoerig
invoegsel(1), waarin hij het hoofd der kerk over de leden doet klagen en wel vooral,
omdat helaas! te eenemale verloren was
‘Dat helige lant, daer hi in lach
Begraven na menschelichede’.

Christus vraagt daarin den mensch: kon ik meer voor u doen, dan u door mijnen
kruisdood van de hellepijn verlossen? En wat is mijn loon? Geen ander dan dat gij
mij en mijne moeder smaadt en hoont door mij met den mond te dienen, terwijl gij
de wereld volgt. Weet gij niet, dat de wereld dood voor u moet zijn, als gij met mij
zult leven? Geld is het eenige, dat gij zoekt: daarom gaat gij ‘dor die vloede nat die
werelt dore in elke stat’; maar voor uwen Jezus, die naakt aan het kruis hing, hebt
gij niets over. Dit kwaad gaat van de geestelijkheid uit; daaronder vooral heerscht
weelde en overdaad; de clergie doet zich te goed aan weelderige maaltijden en heeft
het kleêrenrek vol van de prachtigste kleederen hangen: ik daarentegen moet luidkeels
om brood roepen en sta daar ‘naect, buter compaengie.’ Met de monniken is het niet
beter: huichelarij schuilt onder het haren kleed; de beggaerden wenschen terug naar
de vleeschpotten van Egypte; simonie heerscht in de kerk en de hebzucht der
geestelijken maakt zich meester van het geld, dat den armen toekomt. Zoo klaagt
Jezus luide over het zedenbederf in de kerk, en dan wekt hij aldus tot een nieuwen
kruistocht op:
‘Ontfarme u, dat ic theilege lant
Gegeven hebbe minen viant
Om wrake van uwen sonden,

(1) Ene Disputacie van onser Vrouwen, enz. vs. 196-416.
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Want ic genen prinche en vant,
Die daerwaert steken dorste die hant:
Dies gavict den honden.
Breect alle der sonden bant,
Neemt mijn tekijn, ic sets u pant,
Dat sijn mine vijf wonden;
Vaert tote Surien an tsant,
Gi sult slaen tfolc onbecant
In wel corten stonden:
Mine macht can niemen gegronden.’(1)

Die stem echter was, evenals die van andere vrome mannen, als die eens roependen
in de woestijn. Het baatte niets of er ook in 1274 een concilie te Lyon werd beschreven
om middelen te beramen tot redding van het Heilige Land. Met het oog op dat concilie
schreef de generaal der Dominicanen, Humbertus de Romanis, op bevel van Gregorius
X, een boek de his, quae tractanda videbantur in conc. gen. Lugd. in drie deelen,
waarvan het eerste over de kruistochten handelt(2). Daarin wederlegt hij ‘septem
genera hominum obloquentium adversus negotium, quod exercet Ecclesia contra
Saracenos’. Deze menschen zeggen, 1o dat het onchristelijk is, bloed te vergieten;
2o dat het zonde is, het leven van Christenen in de waagschaal te stellen; 3o dat de
Christenen tegen de Saracenen nog niet opgewassen zijn; 4o dat het onrechtvaardig
is, het land en de personen van anderen aan te vallen, zoolang zij de Christenen met
vrede laten; 5o dat men eigenlijk met hetzelfde recht strijd moest voeren tegen allen,
die geene Christenen zijn; 6o dat de strijd tegen de Saracenen, wel verre van hen voor
het Christelijk geloof te winnen, hen daarvan juist afkeerig maakt; en 7o dat het Gods
wil niet schijnt te wezen, dat er verder kruistochten ondernomen worden(3). Eindelijk,
zegt Humbertus, ‘sunt multi, qui, licet non obloquantur isti sancto negotio, tamen
inveniuntur valde tepidi circa illud. Sunt autem hujusmodi tepiditatis causae

(1) Ene Disputacie, vs. 391-403.
(2) Zie Gieseler t.a.p. II2 178-182.
(3) ‘Alii dicunt, quod non videtur esse voluntas Dei, quod Christiani sic procedant contra
Saracenos, propter infortunia, quae Deus permisit et permittit sic evenire Christianis in hujus
negotii assequutione.’
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multae, non bonae, quarum una est avaritia, sicut, proh dolor! in multis clericis
apparet, qui propter decimas, vel alia etiam minora subsidia, quae oportet eos interdum
ponere in hujusmodi negotio, adeo turbantur interdum, quod magis vellent, quod
totum negotium remaneret, quam quod ad ista compellerentur.’ Andere oorzaken
zijn, volgens hem, vrees voor den dood van vrienden en betrekkingen, de slechte
afloop der tochten, mismoedigheid, zwakte van geloof en wereldzin. Dat alles deed
onverschillig worden voor den toestand van het Heilige Land. Toch werd op het
concilie besloten gedurende zes jaar ten dienste van het Heilige Land tienden te
heffen van alle kerkelijke inkomsten, zooals inderdaad overal, ook in de Nederlanden,
geschiedde. Die gedwongen schatting kon echter natuurlijk niets baten zonder
algemeene geestdrift, en daaraan ontbrak het. De ijverige bemoeiingen van Gregorius
X op het Lyonsche concilie en daarna brachten geene verandering in de algemeene
stemming, en den 18den Mei 1291 bezweek het laatste bolwerk des Christendoms in
het Oosten, St. Jean d'Acre, om nimmer heroverd te worden. De tijding van Akers
val maakte minder indruk op de meesten, dan zij had behooren te doen, en dan zij
werkelijk deed op mannen als Maerlant, die met hart en ziel deelnam aan de laatste
flauwe pogingen om het Heilige Land voor de Christenen te behouden. Toen de
tijding tot hem kwam, greep hij de lier en zong hij in zijn' ouderdom het schoonste
zijner liederen, het klaaglied Van den lande van Oversee. ‘Christenen!’ roept hij uit:
‘Kerstenman, wats di gesciet?
Slaepstu, hoene dienstu niet
Jhesum Cristum dinen Here?(1)
tLant, daer hi sijn bloet in sciet,
Gaet al te quiste, alsmen siet,
Lacy, daer en is gene were!
Daer houdt dat Sarracijnsce diet
Die kerke onder sinen spiet
Ende doet haer groet onnere,
Ende di en dunkets min no mere?’(2)

(1) Van den lande van Oversee, vs. 1-3.
(2) Van den lande van Oversee, vs. 7-13.
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De kinderen des Satans, zegt hij, zijn nu alleen heer en meester in het vaderland van
Jezus, en schreiende roept men uit:
‘Jhesus Kerst van Nazarene,
Men rovet dat erve, dat di toega:
Pugna pro patria!’(1).

De Christenen echter hebben hunnen God vergeten en zitten ‘in weelden versmoert’,
alleen bedacht op het verwerven van aardsche goederen, en er zich niet om
bekommerend, dat de vijanden Gods, bij de ‘vermaledide porte’ binnengedrongen(2),
zich van Acco hebben meester gemaakt, den Christelijken eeredienst daar verstoord,
de kloosters geplunderd, de nonnen onteerd en het crucifix langs de straten gesleurd
hebben. Maar ach! zoo klaagt hij, de kerk van Rome is bedorven; zij is vraatzuchtig
en dronken van hartstocht; begeerlijkheid heeft haar afkeerig gemaakt van goede
zeden, en waar het hoofd der Christenheid op hol is, daar weigeren alle leden hunnen
dienst. Wat baatte het, of men den Mohammetaan al bestreed in Tunis en Arragon?
Geene vroomheid, maar gewinzucht beheerschte ook daar de strijders. Op deze wijze
gaat Maerlant in dit gedicht voort over de gebreken der kerk te klagen en die op te
geven als oorzaak van de nederlagen, die de wapenen der Christenen in 't Oosten
leden; en niet minder dan de geestelijkheid bestraft hij ook de groote heeren, die er
zich niet om bekommeren, dat het geboorteland van Jezus verwoest wordt, die een
weelderig leven leiden, zich vermeien op de valkenjacht en geen oor hebben voor
het klagen der kerk. Zij mogen zich niet langer op hun' Christennaam beroemen,
meent hij, als zij het schild niet willen dragen, dat God met zijn bloed kleurde,
‘den scilt vermelioene,
Die Jhesus droech omtrent noene
Op den Goeden Vridach,
Doe hi den camp vacht alse die coene,
Daer hi verdinc maecte ende soene

(1) Van den lande van Oversee, vs. 24-26.
(2) Van den lande van Oversee, vs. 53-65. Zie over die Turris maledicta, waar de Saracenen de
stad binnendrongen en die aan eene overlevering haren naam dankte, Dr M. de Vries, Taalk.
Bijdragen II bl. 67-71.
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Ons jegen Hem, diet al vermach.
Vondemen prencen ende baroene
Als men hier voermaels plach te doene,
Die kerke en dade niet sulc gheclach:
Want si was des ongewoene
Bi Godefroits tiden van Bulgoene
Ende bi Carle, die node sach,
Dat si stoet ontfinc of slach’(1).

Met weemoed denkt Maerlant aan dien ‘guldenen tijt’ terug. Toch acht hij iedere
opwekking ter kruisvaart nog niet ijdel. De vorsten van Vlaanderen en Frankrijk
moesten zich het kruis op de schouders hechten:
‘Nu waert tijd, dat men soude
Den scilt van sabel ende van goude
Togen ende van lasuren’(2);

en evenals hij zijn gedicht aanving met den slapenden Christen wakker te roepen,
zoo spreekt hij ook later de kerk van Rome aldus toe:
‘Kerke van Rome, trec dijn swaert,
Dat di van Gode gelaten waert:
Kerstijnheit hevet te doene heden!
Besie oft vlegge hevet of scaert
Ant einde of daer middenwaert,
Ende oftuut overwaer vinds versneden,
So spoet di danne metter vaert
Ende doe al ongespaert
Een van betren snede smeden!’(3).

Te vergeefs richtte Maerlant deze woorden tot de kerk, die haar zwaard niet trok,
veel min liet omsmeden, maar onherroepelijk verloren gaf, wat zij vóór bijna twee
eeuwen met zooveel geestdrift had gewonnen.
Geldgierigheid, gemakzucht en losbandigheid waren de groote zedelijke ondeugden,
waaraan Maerlant den ondergang van het Christendom in 't Oosten toeschreef. De
zonde der Christenen

(1) Van den lande van Oversee, vs. 209-221.
(2) Van den lande van Oversee. vs. 196-198.
(3) Van den lande van Oversee, vs. 92-100.
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was, volgens hem, de reden waarom God ophield de wapens der kruisvaarders te
zegenen, en het land overgaf in de handen zijner vijanden. Geheel in denzelfden
geest spreekt een jonger tijdgenoot van Maerlant, Melis Stoke. Dat de Christenridders
door de Turken verslagen werden, zegt hij,
‘Dit deden onse grote zonden:
Want noit en wilde van eersten stonde
God dat lant den Kerstijn laten,
De met hoerre groter ommaten
Daer leveden ende onsuverlike;
Ende des was daer sekerlike
So vele onder de clergie,
Ende onder de wereltpartie,
Dat God ofwiesch de overmoede
Aldus met Kerstinen bloede’(1).

Zoowel in Stoke's als in Maerlant's oog was de achteruitgang van het zedelijk leven
de oorzaak van den treurigen toestand der kerk, niet alleen in 't Oosten maar ook in
Europa; en Maerlant liet dan ook niet na daarover bitter te klagen, en het kwaad
heftig te bestrijden. Hoe hij dat deed en in welke mate zijne klachten gerechtvaardigd
waren, zullen wij in de beide volgende hoofdstukken zien. Voorloopig vestigen wij
alleen onze aandacht op Maerlant's streng zedelijk karakter.
Dat Maerlant tot de zedepreekers behoort, behoeft ons niet te verbazen. Als
aanhanger van de mystiek moest hij wel van zelf grooten prijs stellen op een zedelijk
leven, daar het eene zeer verklaarbare eigenaardigheid der mystici is, bij hunne
bespiege-

(1) Rijmkroniek II vs. 815-824. Bij deze verzen haalt Huydecoper de volgende plaats uit Joinville,
chap. 22, aan, geschreven naar aanleiding van de schanddaden door de kruisvaarders te
Damiate gepleegd, ten tijde van den tocht door Lodewijk IX ondernomen: ‘Il n'y avoit femme
ni fille, qui ne fust violée et mise à honte. Les bourdeaux estoient espandus par tout le camp,
en sorte que le Roi mesmes trouva plusieurs bourdeaux, que ses gens tenoient à l'entour de
son pavillon à un jet de pierre; et de ce adverti, le Roy donna congé à plusieurs de ses officiers.
Et tant d'autres maus estoient commis et perpetrés au camp, qu'il seroit chose de grand'
horreur qui les voudroit racompter. Ainsi donques tout le monde estoit mal vivant; mais nous
en endurasmes la peine, comme sera dit ci après.’ Er zou geen einde aan komen, wilden wij
alle schanddaden der Christenen in het Oosten opsommen of de klachten vermelden, die
daarover in Europa werden aangeheven.
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ling toch zoo sterk mogelijk te ijveren voor de noodzaaklijkheid eene practische
zedenleer. In dit opzicht staan zij weder tegenover de dogmatici. ‘Het weten is wel
schoon, maar doen gaat boven weten,’ zooals Jeremias de Decker in lateren tijd zeide,
is ook hunne leus. Vooreerst ligt het in den aard der zaak, wat ook door de feiten
bevestigd wordt, dat de zucht om zedelijk te handelen toeneemt, naarmate het
verlangen om over geloofstheorieën na te denken en te twisten vermindert. Niet enkel
de mysticus, ook de scepticus bepaalt gaarne zijne aandacht bij de zedelijkheid, die
practisch werkt, terwijl de theologie geene of al te weinig vruchten voor het leven
oplevert. Zoo stelt een man als Johannes van Salisbury de zedenleer in de rij der
wetenschappen bovenaan. Met de mystici is hij het eens, dat God lief te hebben het
einddoel is en dat de wijsbegeerte geen hooger doel kent(1). Evenzoo oordeelt een
mysticus als Hugo van St. Victor: vervuld te zijn van de liefde Gods is de hoogste
trap, dien de mensch kan bereiken, maar dat kan hij alleen, doordat, tengevolge van
zijne verwantschap met God, eene zelfde liefde als de liefde Gods in hem leeft,
doordat hij eene zedelijke natuur heeft. Voor iedere goede opwelling van die natuur
nu moet hij dankbaar zijn, als voor eene genadegift Gods; en doet zich de werking
van den goddelijken geest in hem gevoelen, door hem tot het goede op te wekken,
dan moet hij zelf dat trachten te bevorderen. Liefde tot het goede moet hij bij zich
zelven aankweeken, omdat zij de onmisbare voorwaarde is om God te kunnen
liefhebben en van Gods liefde te genieten. 't Is daarom ook niet voldoende voor hem,
te weten, wat goed is, hij moet het goede willen, want, zooals Richard van St. Victor
zegt, ‘kennis der heiligheid zonder eene goede gezindheid is slechts een beeld zonder
leven.’(2) Wat nu is goed, wat kwaad? Deze moeilijke vraag werd door den mysticus
gemakkelijk opgelost. Bij al zijne handelingen het goddelijke, dat in zijn wezen liefde
was, voor oogen te hebben, was zedelijk zijn; bij zijne handelingen dat goddelijke
uit het

(1) Hij zegt: ‘caeteris philosophiae partibus praeeminet Ethica, sine qua nec philosophi subsistit
nomen...... Qui charitatem acquirit, summum philosophantis assecutus est finem; finis amare
Deum.’ Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 122-123.
(2) Dr A. Pierson, t.a.p. III. bl. 118.
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oog te verliezen, onzedelijk; en om zich in zedelijkheid te oefenen, behoefde men
slechts te handelen in den geest der heilige mannen, wier leven in den bijbel
beschreven was, en vooral in den geest van Christus, die door zijne zelfopofferende
liefde het schoonste voorbeeld van een zedelijk leven had gegeven. Christus na te
volgen in al zijne liefdevolle handelingen, was zedelijk leven, en verdienstelijk was
het, zooveel mogelijk zijne eigene natuur te dooden en in Christus een nieuw mensch
te worden.
Die geest had kort vóór Maerlant's tijd vooral den heiligen Franciscus van Assisi
bezield, die zijn goddelijken meester tot in kleinigheden en uiterlijkheden nauwkeurig
had willen navolgen, om - naar den mensch - op Christus te gelijken. De heilige
Franciscus († 1226) was geheel en al een zoon van zijn' tijd, en vandaar de groote
opgang, dien hij in geheel Europa maakte, en de bewondering, dien hij overal opwekte.
Vol liefde voor zijne medemenschen en toch nederig en zich bewust, dat het goede,
hetwelk hij wrocht, niet door hem zelven, maar door God in hem gewerkt werd, ging
hij, evenals eens de Christus, van stad tot stad predikende en goeddoende. Door zich
met den persoon van Christus voortdurend in gedachte te vereenigen, was hij door
God waardig gekeurd, ook uiterlijk, door zijne vijf wonden, op den Christus te
gelijken(1), en ofschoon hij zich nooit op die wonden beroemde, ze zelfs hoogst zelden
liet zien(2), gevoelde hij zich in 't bezit van die teekenen gelukkiger, dan iemand ter
wereld. Zijne talrijke volgelingen stichtten na zijn' dood, en reeds bij zijn leven,
overal kloosters, en weldra waren de Franciscanen of minderbroeders overal geëerd
als de uitstekendste vertegenwoordigers van het kloosterleven. In 1225 werd een
Franciscaner klooster te Gent gesticht(3), in 1244 een te Brugge(4), in 1278 een te
Yperen(5). Te Dordrecht bestond er reeds een vóór 1252, te Middelburg misschien

(1) St. Franciscus leven, vs. 6999-7114.
(2) St. Franciscus leven, vs. 7209-7298.
(3) Warnkönig, t.a.p. II1 p. 23.
(4) Warnkönig, t.a.p. II1 p. 115.
(5) Warnkönig, t.a.p. II1 p. 183.
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reeds vroeger en te Zierikzee in elk geval reeds in 1282(1).
Die ingenomenheid met St. Franciscus en zijne volgelingen sproot voort uit het
gestreng zedelijk karakter, dat in den eersten tijd den Franciscanen eigen was, uit
hunne begeerte om een leven te leiden zooals Christus. Ook Maerlant behoorde tot
hen, die bewonderend naar den H. Franciscus opzagen, en bewees zijne
ingenomenheid door, op verzoek van een' der Utrechtsche minderbroeders, het leven
van den heilige, dat Bonaventura geschreven had, in verzen te vertalen.
Achtereenvolgens leest men in deze levensbeschrijving, hoe Franciscus de wereld
begaf, drie kerken liet bouwen en de orde der Franciscanen stichtte; hoe die orde
toenam en door den Paus werd erkend; welk een hard leven de heilige leidde en hoe
nederig hij was; hoe hij de armoede zocht en hoe zijne zachtmoedigheid zelfs de
dieren temde; hoe vurig, maar te vergeefs, hij begeerde martelaar te worden; met
welke kracht hij zijne gebeden deed, en welk diep inzicht hij had in de H. Schrift;
met welken ijver hij predikte en zieken genas; hoe God het wonder der vijf wonden
aan hem wrocht; hoe geduldig hij zijn einde afwachtte; hoe de kerk hem na zijn' dood
heilig verklaarde, en welke wonderen hij nog na zijn' dood verrichtte. Wij zien uit
deze levensbeschrijving, welke zijde van Christus' zedelijk karakter op St. Franciscus
en over het algemeen op de geloovigen den meesten indruk maakte, namelijk het
streven om vleeschelijke begeerten te beteugelen en zich toe te wijden aan het
geestelijke, het bovenzinnelijke. In hoever Jezus met de Esseërs verwant was en in
hunne wereldverachting deelde, is nog niet ten volle uitgemaakt, en het ligt ook niet
op mijn' weg dat te onderzoeken; zeker echter is het, dat er in het Nieuwe Testament
veel voorkomt, dat eene sterk ascetische kleur heeft. Vooral het Lukasevangelie is
rijk aan plaatsen, die het bezit van aardsche goederen afkeuren, en bij Paulus bestaat
het zedelijk leven wel in de eerste plaats in het bedwingen van zinnelijke lusten. De
gulle vroolijkheid, die het bloeiende men-

(1) Dr R.C.H. Römer, Geschiedkundig Overzigt van de kloosters en abdijen in Holland en
Zeeland I (Leiden, 1854) bl. 214, 216 vlg.
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schenleven biedt, en die in zoo hooge mate aan den dienst der Olympische goden
eigen was, werd door het Christendom verbannen, want de God der Christenen wiens komst door een' boetpreeker als Johannes den Dooper was aangekondigd had gedurende zijn leven op aarde zich hoofdzaaklijk bewogen te midden van armen,
zieken en zondaars; anderen had hij troost gebracht, terwijl hij zelf voor anderen
leed. De God der Christenen was een man van smarte geweest, een lijdende, een
gemartelde God. Zijne oprechte navolgers nu meenden ook daarin met hem te moeten
overeenstemmen. Vandaar de meer en meer veldwinnende meening, dat het genot,
hetwelk het aardsche leven biedt, schade deed aan het hoogere leven en dat
daarentegen het verzaken van alle aardsche genietingen het middel was om hemelsche
gelukzaligheid te verwerven. Met Paulus vond men de bron van aardsch genot in het
vleesch, en dat moest men dus kastijden, wilde men geen gevaar loopen bij het
voldoen aan zijne zinnelijke lusten het hoogere uit het oog te verliezen, onverschillig
te worden voor de genietingen der godzaligheid. Het Christendom der middeleeuwen
wordt gekenmerkt door een sterk dualistisch karakter ten opzichte van de zedelijkheid.
Zeer terecht zegt Heine van het middeleeuwsch Christendom: ‘die Welt des Geistes
wird durch Christus, die Welt der Materie durch Satan repräsentirt; jenem gehört
unsere Seele, diesem unser Leib; und die ganze Erscheinungswelt, die Natur, ist
demnach ursprünglich böse, und Satan, der Fürst der Finsternis, will uns damit ins
Verderben locken, und es gilt allen sinnlichen Freuden des Lebens zu entsagen,
unsern Leib, das Lehn Satans, zu peinigen, damit die Seele sich desto herrlicher
emporschwinge in den lichten Himmel, in das strahlende Reich Christi’(1).
Dat de natuur, of, zooals men het noemt, de wereld - tegenover den hemel oorspronklijk boos en zonder waarde is, dat het derhalve verkeerd is de wereld lief
te hebben, meende Maerlant reeds in zijne jongelingsjaren; vandaar zijne vraag:

(1) Heine, Ueber Deutschland, Erster Theil (uitg. K.H. Schadd, Amsterdam, 1870, p. 12).
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‘Waerbi moghen wi die werelt minnen,
Daer wi luttel ane moghen winnen,
Ende ten lesten vinden niet,
Also men dagheliken siet?’(1)

De wereld echter heeft eene groote macht op de menschen, waartegen menigeen niet
is opgewassen; zij verblindt den mensch zoozeer, dat hij zijn' Schepper vergeet en
er niet aan denkt, dat zijn lichaam stof zal worden en de ziel dan gevaar kan loopen
ter helle neder te dalen:
‘Dit onsaleghe aertsce goet
Verblent so dies menschen moet:
Alswi volgen dien ghewinne,
Ende dier rijcheit werden in inne,
Bedrieghet smenschen vleesch den geest;
Dits dat ons deert alremeest;
Hen laettier sielen niet gedinken,
Wie saen die lichame sal stinken;
Hen laet ons niet gedinken das,
Wie onse Sceppere was,
No waerwaert die siele geet,
Alsi van den lichame sceet’(2).

God en de wereld tegelijk dienen is onmogelijk. Mensch, zoo laat Maerlant Jezus
zeggen,
‘Du moets di setten in dien,
Dat di die werelt doet sal gien
Oftu waers verslegen,
Of en sal di niet gescien
Met mi te levene’(3).

Waarin nu openbaart zich die wereldsgezindheid, die liefde tot de wereld? Dat zegt
Maerlant ons in het vijfde quodlibet van zijn Eersten Martijn, waar hij over die liefde
handelt(4). Zij openbaart zich in zucht naar ‘terdsce goet’ en naar ‘wereltere’. De
eerste maakt de ridderschap tot woekeraar,

(1)
(2)
(3)
(4)

Alexander, II vs. 1255-1258.
Alexander, VII vs. 667-678; vgl. vs. 605-626.
Ene Disputacie, vs. 267-271.
Eerste Martijn, vs. 365-416.
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de tweede krankzinnig uit roembejag. Wenscht men eer, welnu men stelle er zijne
eer in ‘te latene dat Gode es leet’, maar hoede er zich zorgvuldig voor,
‘Dat men di niene matte
Onder der ydelre glorien cleet,
Daer menestraudie mede ommegeet’.

Om de ware eer bekommert zich alleen wie rein van hart is, maar die eerzucht heeft
met hoovaardij niets te maken, terwijl daarentegen de valsche eerzucht, die den lof
van onwaardigen najaagt, tot kwaad verleidt, evenals de eerzucht, die zich tevreden
stelt met lof, onverschillig of die lof ook verdiend is. Zoo is het bezit van aardsche
goederen op zich zelf niet af te keuren:
‘Goet te hebbene ende scat
Ende tamelike te nuttene dat,
Dats een salich leven’,

maar de liefde tot het goed (‘goets minne’), de geldgierigheid, die steeds
onverzadelijker wordt, is bij God in den hemel gehaat(1).
Ook elders spreekt Maerlant in dien geest. Jezus zelf heeft geleerd, dat rijkdom
niet onvoorwaardelijk ten verderve leidt, zegt Maerlant, en daarom is ook Mattheus,
‘die publicaen, die rike was’, onder zijne apostelen opgenomen, want, zegt hij, ware
het geloof van de armen
‘Alleene comen, so ware die vaer,
Dattie rike Gode waren ommaer’(2),

en dat zou eene verkeerde opvatting zijn. Het komt er uitsluitend op aan, hoe men
zijn goed gebruikt, of men er de slaaf of de meester van is. Daarom neemt Maerlant
met ingenomenheid de woorden van den H. Ambrosius over:
‘Heeten wi dien rike van goede,
Die groten scat heeft in sire hoede,
Ende doen wi hem bedi eere,
Dat menne heet rike sere?

(1) Vgl. daarmede Der Winsbeke, vs. 281-286.
(2) Rijmbijbel, vs. 22581-22596.
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Die tgoet wacht es sgoets keytief;
Maer diere mede onthout sijn lijf,
Ende vort deelt daert es recht,
Hi esser here af ende niet knecht’(1).

Over het algemeen echter is rijkdom gevaarlijk. Uit de omstandigheid, dat Alexander
de Groote na zijne veroveringen en na het verwerven van groote schatten weelderig
begon te leven en zijne vaderlandsche zeden begon te verloochenen, maakt Maerlant
deze gevolgtrekking:
‘Dus en maect rijcheit niemen goet,
Maer soe verdervet reinen moet’(2),

en elders zegt hij van den rijkdom:
‘Si es moeder van allen sonden
Ende wect coringhe tallen stonden’(3).

Armoede daarentegen is eene macht, en dat bewijst Maerlant uit de geschiedenis
eener ontmoeting van St. Franciscus' volgelingen met eenen Saraceen, die, getroffen
door hunne onbaatzuchtigheid, aanbood, hen van al het noodige te voorzien. Na dat
verhaald te hebben, roept Maerlant uit:
‘O wie edele aermoede!
Wie mach gemicken dine goede?
Bider cracht, die du hebs in,
Es die wrede, wilde sin
Van den [Sarra]zinen ongeleert
Toter ontfaermicheit gekeert!
Elc merke dan, die mach verstaen,
Dat dorperlike es mesdaen,
Dat yemen van kerstinre vite
Dese edele margarite
Onder sine voete leget,
Die, als hier voren es geseget,

(1) Sp. Hist. III3, 16 vs. 59-66 vlg. Thomasîn von Zerclaere, Der Welhische Gast vs. 2819 vlg.
(2) Sp. Hist. I4, 32 vs. 29 vlg.
(3) Alexander IV, vs. 1487 vlg. Ik lees wect coringhe in plaats van maect werringhe met het oog
op het Latijn van Gauthier: ‘genetrix pecunia luxus.’
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Die Sarrasijn van wilden seden
Eerde met sulker waerdicheden’(1).

In zijn Eersten Martijn heeft Maerlant het negende quodlibet(2) uitsluitend gewijd
aan de beantwoording der vraag: wat is beter rijkdom of armoede?
De laatste wordt algemeen geprezen, maar de eerste begeerd, zelfs door hen, die
de armoede prijzen, zelfs door de geestelijken, die de armoede prediken. Jezus deed
anders: hij bracht de armoede in practijk; hij, de zoon, die zijn goddelijken vader in
macht gelijk was, werd in een armoedigen stal geboren en had nauwelijks voedsel
genoeg. Hem moest men volgen: armoede is het pad, waarlangs men ten hemel
opklimt:
‘Waenstu, Martijn, weeldich, vet,
Ende gecleet nu wel, nu bet,
Varen int lange leven,
Ende Jhesus, naect, int bloet besmet,
Ende sine rechter side gesplet,
Ant hout was verheven?
Of dat hovet van onser wet
Met scarpen dornen was beset,
Alst noch es bescreven,
Wiltu wesen een sijn let,
Magerlike drinc ende et,
Lere weelde begeven,
Oftu moets sware sneven’.

Maerlant zegt het Jezus na: bezwaarlijk is het voor den rijke, in te gaan in het
koninkrijk der hemelen, al is de rijke ook nog niet alleen wegens zijnen rijkdom ter
helle gedoemd:
‘Niet en seggic, dat rijcheit sent
Die siele in den torment,
Up dat ment nutte met rechte;
Maer sekerst es vlien tserpent,
Dan wandelen daer omtrent,
Dat di niet bevlechte;
Want rijcheit maect den mensce so blent,

(1) St. Franciscus leven, vs. 1851-1864.
(2) Eerste Martijn, vs. 768-871.
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Dat hi Gode niene kent:
Dus sceetmen van den lechte
Ende wert van levene een rent,
Daer valt men in den helscen scent (l. slent).
Dus bringet in die echte
Die duvel sine knechte’.

Het eenige wat de rijke kan doen om zich te redden, is den armen en der kerk mee
te deelen van zijn goed:
‘Die wech es nauwe ende hoech,
Dat Jhesus bi ten hemele vloech,
Dats passie ende aermoede.
Oftu meer hebs dan di doech,
Om die Gods hulde poech,
Deele van dinen goede.
Dine fiere herte boech
Ten armen menscen, ende toech
Ontfaermicheit van moede.
God selve, die noyt en loech,
Enten milden niene bedroech,
Sette di in sire hoede
Buten der duvele roede’.

Behalve het goed is er nog iets, dat de wereldsche mensch het meest bemint, en
waaruit de begeerlijkheid misschien juist voortkomt, namelijk zijn eigen lichaam,
het vleesch. ‘Twee dinghen’, zegt Maerlant,
‘Twee dinghen minnen wi alre meest, Entat leert ons die quade geest, Dats ons vleesch ende ons goet;
Wel gecleet ende wel ghescoet,
Wel eten, drinken, zochte slapen,
Dit minnen leke metten papen.
Dus minnen wi ons selven dan.
Wie es hi nu, wijf of man,
Hine aventuert nu metter spoet
Sine edele ziele om taerdsche goet.
Ja gierechede wast so zere,
Dat winnen gaet vor alle ere;
Want arem man heet emmer sod.
Des ontfaermedi, here God!
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Dat wi om desen vulen zac
Ende om dit corte ghemac
Onser edeler ziele vergheten,
Daer dine zide omme was gespleten’(1).

Het lichaam was voor St. Franciscus, met wien Maerlant instemt, niet meer dan ‘een
vule zac’, het verzorgen niet waard; maar daar die ‘vule zac’ toch allesbehalve
lijdzaam bleek, moest men hem ten onder brengen, hem belasten en beladen, zoodat
hij niet al te veel invloed kon oefenen. Dat deed St. Franciscus, en, zooals Maerlant
zegt,
‘Hierbi hiet hi den lechame zine
Broeder ezel, want hine vaste
Dwanc te bordine ende te laste,
Ende gheseldene met risen
Ende voeddene met cranker spisen.’(2)

Deze minachting van de zinnelijke wereld was niet in strijd met de zucht der mystici
om aan het geestelijke een zinnelijken vorm te geven; integendeel, naarmate de liefde
tot het zinnelijke als verschijningsvorm van den goddelijken geest toenam,
vermeerderde ook de afschuw van het zinnelijke als verschijningsvorm der stoffelijke
wereld. Hield echter de mystieke stemming op te heerschen, dan deed zich het geval
voor, dat er geene klove meer bestond tusschen de beide verschijningsvormen en
vloeiden zij in één; de mystieke liefde ging dan over in natuurlijke liefde, en zoo
moest de mysticus dus onafgebroken zijn vleesch kastijden om niet nog meer dan
ieder ander ter prooi te worden aan grof zinnelijke lusten. De zinnelijkheid groeit
tegen de verdrukking in en slaat de verzenen tegen de prikkels. Vandaar dat in een
tijdperk, waarin mystiek heerscht, tevens de zinnelijkheid zich zoo sterk openbaart;
vandaar ook dat het kloosterleven zooveel aanleiding geeft tot het kweeken van de
walgelijkste zinnelijkheid en dat zelfs de meest ingetogen asceet geen oogenblik
meester is van zich zelven. Alleen

(1) St. Franciscus leven vs. 13-30.
(2) St. Franciscus leven vs. 2484-2488; vgl. vs. 2371. Evenals Franciscus aan het lichaam den
verachtelijken naam van broeder ezel gaf, zoo noemde hij ook geldstukken minachtend
vliegen, zie vs. 3861 vlg.
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lichamelijke arbeid en inspanning van het redeneerend verstand zijn de beproefde
machten, die de vleeschelijke lusten in toom houden; maar dat zag men in de
middeleeuwen lang niet algemeen in. Het middel, dat de kwaal bestrijden moest,
verergerde haar, zooals wij later zullen zien.
Dit neemt niet weg, dat Maerlant de kuischheid even hoog stelt als de armoede en
meermalen ernstig waarschuwt tegen het inwilligen van zinnelijke lusten. Ook ten
opzichte van deze heeft hij ascetische neigingen, maar toch keurt hij de onkuischheid
niet alleen uit een ascetisch beginsel af: hij doet het ook om de nadeelige gevolgen,
die het wellustig leven voor de gezondheid van het lichaam heeft. Wellust verzwakt,
kuischheid doet het lichaam sterk en gezond blijven,
‘Want so men seerre wederstaet
Der oncuuscher luxurien raet,
Daerbi men vele macht verdrivet,
So men van rechte starker blivet.’(1)

Zoo doet hij Aristoteles aan Alexander raden:
‘Vlie onsuverheit van dinen live
Ende wachti van den quaden wive,’(2)

want ‘dulle minne’ verlamt, evenals dronkenschap, alle geestkracht en moet dus
bovenal beteugeld worden door hem, die over anderen wil heerschen. In Maerlant's
tijd vooral, toen de hartstochten nog minder bedwongen werden dan tegenwoordig,
moest hunne verterende kracht wel duidelijk blijken. Liefdesrazernij was toen veel
meer gewoon, dan tegenwoordig, zelfs onder de geestelijkheid; en men bleef
allerminst beperkt tot het huwelijksbed, wilde men aan zijne driften botvieren. De
bordeelen waren in de middeleeuwen zeker niet minder bezocht dan tegenwoordig,
en dat zij oorspronkelijk zelfs stichtingen der philanthropie waren, pleit niet voor de
reinheid van zeden in de middeleeuwen(3). In 't volgend hoofdstuk zullen wij daar-

(1) Der Naturen Bloeme, I, vs. 203-206. Vgl. I vs. 25-48.
(2) Alexander, I, vs. 679 vlg.
(3) Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, IV, 1829, p. 264-272; II, 1827, p. 184-187. Men
vindt daar, p. 184, een' wedstrijd van rijke burgers vermeld, in 1279 te Magdeburg gehouden,
waaraan door bewoners van Brunswijk, Goslar, Hildesheim, Halberstadt, Quedlinburg, enz.,
werd deelgenomen en waarbij de prijs een publiek meisje was, dat de overwinnaar voor zich
behouden kon, of met een' bruidschat beschenken, waardoor het haar dan mogelijk werd een'
echtgenoot te vinden en dus hare liederlijke leefwijze vaarwel te zeggen. Dit behoort tot die
berichten, zegt Hüllmann, die ‘in die Sittengeschichte des Mittelalters einen Blick werfen
lassen.’
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over meer zien; voor 't oogenblik halen wij van Maerlant nog slechts ééne plaats aan,
waarin hij zich aldus tot den slaaf der liederlijkheid richt:
‘Scaemdi, mensche, waer du gaes,
Die redene ende besceet verstaes;
Du best altoes sonder besceet
Ter onsuverheit ghereet,
Ende en connes gheene mate doen,
Alse gracocendrioen;
Maer du verteers dijn cranke vleesch
Inder onsuverheden eesch,
Ende haesti selven ter doet
Met crancheit ende met qualen groet.’(1)

Men moet echter niet verwachten, dat Maerlant het huwelijk onvoorwaardelijk afkeurt.
Hij zegt, als Paulus: wie trouwt doet goed, wie niet trouwt beter; maar het is beter
te trouwen dan te branden, en de meening van sommige asceten, dat het huwelijk
zonde zou zijn, acht hij eene valsche ketterij. God had immers kort na de schepping
tot den mensch gezegd: ‘Wast ende wert menichvout’, en daarom zijn het ‘buggre’,
die beweren,
‘Dat huwelic te ghere stonde
Ne mach wesen sonder zonde,
God (toch) ne hiet noyt zonde doen’(2).

Hij keurt het dan ook, evenals zoovele anderen, in Gregorius VII af, dat hij het celibaat
voor de priesters verplicht maakte. Hij vertelt, hoe moeielijk het was in te voeren,
en hoeveel kwaad deze maatregel stichtte:
‘Lettel papen waren mede,
Die hilden hare suverhede,

(1) Der Naturen Bloeme, III, vs. 1789-1798.
(2) Rijmbijbel, vs. 363-372.
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Ende sulke waren also quaet,
Die zuver waren int gelaet
Ende onsuver in den zin,
Omme vordeel ende omme gewin.
Some swoeren si suverhede,
Dies onlange hilden vrede,
Ende valsceden haren eet;
Sulke die, waest lief of leet,
Begheven moesten haer wijf,
Die leedden onreinre lijf,
Want si gingen up haer bejach,
Alsi noch plegen up desen dach,
Ende ne hilden gheen ghetal,
Waest man of wijf, al eens waest al.’(1)

Daarna geeft hij eene korte schildering van de beroeringen, welke overal het besluit
van Gregorius VII ten gevolge had(2). Hij kon zich gerust voorstander toonen van het
priesterhuwelijk, zonder in strijd te komen met de algemeen heerschende denkbeelden
in zijn' tijd(3). Immers op het eind der dertiende eeuw was het celibaat der priesters
in de Zuidelijke Nederlanden nog lang niet algemeen ingevoerd(4). In den Reinaert,

(1) Sp. Hist. IV2 70, vs. 37-52.
(2) Vlg. daarover Gieseler, t.a.p. II2 p. 13-17, 35.
(3) Naar aanleiding eener verordening van Alexander III: ‘si qui clericorum infra subdiaconatum
acceperint uxores, ipsos ad relinquenda beneficia ecclesiastica et retinendas uxores districtione
ecclesiastica compellatis,’ zegt Thomas van Aquino (Summa, cap. 165): ‘si autem acolytus
in secreta confessione ad discretum sacerdotem veniat, et se nullo modo continere posse
dicat, non multum peccat sacerdos, dando ei consilium, ut oculos fallat. Minus enim credimus
esse peccatum, beneficium cum occulto conjugio retinere, quam fornicariam contra divinam
prohibitionem habere. Si vero postea ad sacros ordines a suis praelatis cogatur accedere,
credimus minus esse peccatum, uxore uti, quam cum alia fornicari, si ex toto noluerit
continere. Zie Gieseler, t.a.p. II2 p. 290, 295.
(4) Elders evenmin. In Friesland is het celibaat eerst regel sedert de 14de eeuw. Voor de gehuwde
priesters aldaar in de 13de eeuw zie men de Kroniek van Emo en Menco (in de Monumenta
Germ. p. 50 vlg., 92, 118 vlg. 210); vgl. Dr W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór
de Hervorming II[...] (Utrecht 1869) bl. 129-131 tegenover Mr H.O. Feith, Geschiedkundig
betoog, dat de priesters reeds vóór de 15d eeuw in de Vriesche landen leefden in den
ongehuwden staat, Gron. 1846. In Engeland komt het priesterhuwelijk in de 12de eeuw nog
veelvuldig voor, in Zweden en Denemarken werd het eerst in den loop der 13de eeuw
afgeschaft, en in Polen en Hongarije nog later. In 't begin der 13de eeuw werd nog zelfs de
aartsbisschop van Praag bij Innocentius III aangeklaagd, ‘quod uxorum evidenter haberet,
de qua filios generavit’. Zie Gieseler, t.a.p. II2 p. 290-292 en J.M. Schröckh, Christliche
Kirchengeschichte, XXVII, 1798, p. 194-213.
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die uit het midden der dertiende eeuw dagteekent en in Vlaanderen geschreven is,
komt een gehuwd priester voor, die eerst Bruun, den beer, met zijn' kruisstaf bestrijdt,
maar in dien strijd zijne vrouw Julocke in het water ziet tuimelen, en
‘jaer ende dach
Vul pardoen ende aflaet’

belooft aan ieder, die haar helpen wil(1), en later met het spinrokken van zijne vrouw
op Tibert den kater losgaat, evenals zijn zoon Martinet, maar na den strijd op het
slagveld moet achterlaten, wat zijne huisvrouw zoo noode ontberen kan(2). Julocke
echter is een verdicht persoon, en alleen hieruit, dat haar huwelijk met den priester
volstrekt niet als iets bijzonders wordt voorgesteld, mogen wij opmaken, dat het
priestercelibaat in Vlaanderen toen de Reinaert geschreven werd nog lang niet
algemeen was(3).
Tegen de algemeenheid van het priesterhuwelijk schijnt wel de kreet van
verontwaardiging te pleiten, die er opging, toen het bekend werd, dat de beroemde
Henegouwsche geleerde Burchard van Avesnes, in 1212 met zijne pupil Margareta
van Vlaanderen gehuwd, tot den geestelijken stand behoorde; maar er bestonden
politieke redenen om de omstandigheid, dat Burchard geestelijke was, gretig aan te
grijpen ten einde het huwelijk te ontbinden, zooals in 1215, door eene bul van Paus
Innocentius III, gebeurde. Toch vond het echtpaar ook veel steun, want
niettegenstaande een nieuwe banvloek in 1217 en nog eens in 1219 door Honorius
III over beiden was uitgesproken, werden er nog verscheidene vrienden gevonden,
die de ongelukkigen gastvrij herbergden, en zelfs priesters, die het waagden de mis
voor hen te lezen. Eerst in

(1) Roman van den Vos Reinaerde (uitg. E. Martin, 1874), vs. 706-876.
(2) Reinaert, vs. 1238-1301.
(3) Ook 's konings kapelaan, de ram Belijn, wordt als gehuwd met dame Hawi voorgesteld in
den Reinaert, vs. 1845-1847.
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1225 scheidden zij vrijwillig(1), en in 1250 werden zelfs hunne beide kinderen, Jan
en Boudewijn, tot dien tijd toe voor bastaarden gehouden, door eene pauselijke bul
erkend als geboren uit een wettig huwelijk(2). Uit dit verhaal blijkt in elk geval, dat
wel de banvloek van sommige pausen het priesterhuwelijk kon veroordeelen, maar
dat het daarom niet algemeen door de openbare meening in Vlaanderen werd
afgekeurd en, daar die meening machtiger was dan het gezag van den paus, ook niet
zelden voorkwam. In Brabant althans weten wij zeker, dat op 't eind der dertiende
eeuw verscheidene gehuwde priesters gevonden werden. In 1290 gaf Hertog Jan I
van Brabant aan de bewoners van Zout-Leeuw eene keur, waarbij het een en ander
omtrent het heffen van eenen accijns bepaald werd, en daarin komen deze woorden
voor: ‘volumus etiam, indulgemus eisdem opidanis ut omnes clerici uxorati, qui se
modo clericali non regunt, similiter cum praedictis oppidanis talliam et assisiam
solvant.’ Van die belasting waren ontheven alle geordende geestelijken en alle
priesters, die als geordende geestelijken leefden (‘exceptis personis religiosis et
ecclesiasticis sacerdotibus clericis in clericali se habentibus’). Op het celibaat werd
alzoo eene premie gesteld; maar dat er toch nog vele priesters waren, die het huwelijk
met hun priesterschap meenden te kunnen vereenigen, en niet maar hier en daar een
enkele, blijkt hieruit, dat zij uitdrukkelijk in de keur als eene afzonderlijke klasse
worden onderscheiden(3). Het spreekt echter van zelf, dat zulk een huwelijk niet
kerkelijk was ingezegend; maar toch moet men de vrouwen der priesters nauwkeurig
onderscheiden van hunne bijzitten of ‘amien’, waarvan ook niet zelden melding
wordt gemaakt, zooals wij in 't volgend hoofdstuk zullen zien, maar steeds met
afkeuring en ergernis. In een land levend,

(1) Zie deze geschiedenis bij Peter d'Oudegherst, Annales de Flandre, II p. 86-91; Dewez,
Histoire Partic. des prov. Belg. I. p. 412-415; Le Glay, Histoire des comtes de Flandre, II,
p. 70-89.
(2) Zie Meyerus, anno 1249; Warnkönig, t.a.p. I. p. 173, 175; Dewez, t.a.p. I. p. 421-422.
(3) Zie deze keur bij Dr N.C. Kist, in 't Nederl. Archief voor Kerk. Gesch. V. (1845), bl. 295-301.
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waar, ten minste onder de lagere geestelijkheid van zijn' tijd, het huwelijk nog niet
zeldzaam was, keurt Maerlant dat dan ook niet af. Armoede en kuischheid acht hij
wel wenschelijk, maar niet volstrekt noodzaaklijk. Daarom vindt hij het ook niet
noodig, dat ieder de wereld begeve en monnik worde, maar prijst hij het kloosterleven
toch ten sterkste aan, hoe droevig dat dan ook in zijn oog achteruitgegaan was, en
hoe weinig de kloosterlingen zich dan ook aan de regelen hunner orde hielden. Al
leiden de meesten ook een berispelijk leven, zegt hij,
‘Doch so vintmer, sonder waen,
Al sijn si selsiene,
Die den aertscen goede ontgaen,
Ende die aermoede anevaen
Bi helegen engiene.
Si laten hem blouwen ende slaen,
Tormenteren ende vaen
Omme die helle tontfliene.
Hierin waert sekerst vulstaen;
Want die hem in dit doepsel dwaen,
Sijn seker Gode te siene,
Ende hem niet te messciene’(1).

Dat waren vele tijdgenooten met Maerlant eens, en vandaar, dat in de dertiende eeuw
overal, ook in Vlaanderen, het getal kloosters verbazend toenam, zooals wij in het
volgende hoofdstuk zullen zien. Namen weelde en wereldzin over het algemeen toe,
de mystieke geest, die velen bezielde, verzette zich daartegen, en dreef velen aan,
de bekoringen der wereld in een klooster te ontvluchten, waar het mogelijk was de
armoede en de kuischheid, die ook door Maerlant als grondslagen der zedelijkheid
werden beschouwd, te bewaren. Zij waren voor den mysticus echter geen doel, maar
slechts middelen, om toe te nemen in die heilige liefde, welke zich ontwikkelen moest
tot een vereenigd worden met het wezen der Godheid, tot een aanschouwen van God
met het oog der geestelijke liefde.

(1) Eerste Martijn, vs. 795-806.
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Vijfde hoofdstuk.
Maerlant en de geestelijkheid.
Dat het zedelijk leven der geestelijken in de middeleeuwen verbazend veel te
wenschen overliet, is dikwijls gezegd en met bewijzen gestaafd. Hoort men nu
Maerlant klagen over de leefwijze der priesters en monniken, dan is men geneigd,
zonder verder onderzoek, denkende aan hetgeen men daarvan uit de middeleeuwen
in het algemeen weet, niet alleen die klachten voor volkomen gerechtvaardigd te
houden, maar zelfs de dertiende eeuw in 't bijzonder voor een tijdperk van de grofste
zedeloosheid onder de geestelijken. Zoodoende zou men echter over die eeuw een
geheel verkeerd oordeel uitspreken, en daarom zal ik, vóór ik Maerlant volg in zijne
klachten over en in zijne voorstellingen van het leven der geestelijken in zijn' tijd,
met een enkel woord trachten aan te wijzen, uit welk oogpunt men zijne klachten
moet beschouwen.
Onmiskenbaar is het nut, dat de R.K. kerk, in het begin der middeleeuwen, ook
in Vlaanderen, heeft gesticht. Nadat in 't midden van de zevende eeuw het
Christendom in Vlaanderen was ingevoerd, waren het voornamelijk de monniken,
die het land bewoonbaar maakten, door den landbouw te beoefenen, bosschen te
kappen, moerassen te dempen en zelfs polders in te dijken(1). Hûnne hoogere
beschaving verzachtte, voorzoover dat mogelijk was, de ruwe zeden der bewoners,
en te midden van de woelingen en beroeringen, waaraan het land

(1) Warnkönig Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, I p. 101.
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ter prooi was in een' tijd van ruw geweld, was het de kerk, waarbij men, ten minste
eenigermate, recht kon zoeken en troost vinden. Het kon echter niet uitblijven, of
ook zij moest hare toevlucht tot geweld gaan nemen, om het geweld van den
bandeloozen adel te kunnen keeren; tegenover de burgen der baronnen moest zij hare
sterke kloostermuren optrekken, om niet weerloos te blijven tegen de macht van den
sterkste, en zoo werd zij langzamerhand zelve besmet met hetgeen zij in hare vijanden
bestreed. Bovendien was het onderscheid tusschen de beschaving der geestelijken
en die der leeken zoo bijzonder groot niet meer, nadat reeds eenigen tijd lang de
geestelijken van hunne beschaving aan de leeken hadden meegedeeld, en daarvoor
in ruil onwillekeurig het een en ander van de ruwheid der leeken hadden overgenomen.
Zeer zeker was er nog onderscheid, maar niet genoeg meer om ons te doen gelooven,
dat de geest, die de negende, tiende en elfde eeuw bezielde, zich in 't geheel niet in
de leefwijze der geestelijken van dien tijd zou hebben geopenbaard. Wij kunnen nu
niet nagaan, hoe het in die eeuwen met de geestelijkheid gesteld was(1); maar wie
slechts eenige weinige bladzijden heeft gelezen van de geschiedenis der kerk in de
tiende eeuw, en vooral van de geschiedenis der pausen in dien tijd, zal niet aarzelen
een hoogst ongunstig oordeel te vellen over het leven, dat toen vrij algemeen door
de geestelijkheid werd geleid. De hervormingen van Gregorius VII, in het midden
der elfde eeuw, trachtten eene strengere leefwijze te bevorderen, maar zoo iets
vereischt geruimen tijd, en vandaar dat de twaalfde eeuw eerst verbeteringen zag tot
stand komen, die reeds in de elfde dringend waren geëischt.
Vooruitgang valt evenwel gedurende die eeuwen niet te miskennen, en dat het met
de zeden der geestelijken in de dertiende eeuw iets beter gesteld was dan in de
twaalfde, kan reeds hieruit worden opgemaakt, dat over het algemeen het peil der
zedelijkheid toen hooger stond dan vroeger. Toch bleef er

(1) Eene schets van den maatschappelijken toestand in dien tijd gaf ik reeds bl. 6-15.
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nog zeer veel te berispen over en wel vooral in het oog der tijdgenooten, die niet,
zooals wij, in staat waren den betrekkelijken vooruitgang op te merken, en hooger
eischen stelden, dan wij nu aan die eeuw zouden doen. De zedenleer was in korten
tijd zuiverder geworden, de geestbeschaving was met reuzenschreden vooruitgegaan,
en de, overigens onmiskenbare, vooruitgang der zedelijkheid had daarmee geen
gelijken tred kunnen houden. 't Ging toen al, zooals ook in onze eeuw, de
verstandsbeschaving was ontzettend toegenomen en de zedenbeschaving slechts in
geringe mate, en daardoor was er onevenredigheid gekomen tusschen de kennis van
'tgeen goed en betamelijk was, en de begeerte om zelf dat goede en betamelijke uit
te voeren. De openbare meening stond verre boven den algemeenen wil.
Maerlant nu is de tolk van die openbare meening, en vandaar dat hij veel meer
moest afkeuren, dan hij in vroeger eeuwen zou hebben gedaan, toen het peil der
zedelijkheid lager stond, maar de openbare meening ook tevens minder hooge eischen
deed. Bovendien waren in vroeger eeuwen uitsluitend de geestelijken als
zedenpredikers opgetreden, terwijl in de dertiende eeuw ook de meer ontwikkelde
leeken zich als beschermers der zedelijkheid lieten gelden. Door meerdere beschaving
er toe gebracht, in te stemmen met de hoofdbeginselen der Christelijke zedenleer,
meenden zij de naleving er van wel in de eerste plaats van de geestelijkheid te mogen
verwachten, en in die verwachting werden zij te leur gesteld. Werd de zedenleer der
kerk beter begrepen, het viel daardoor ook meer in 't oog, dat de zedenleeraars zelve
meer door woord dan door voorbeeld de leeken tot een zedelijk leven aanspoorden,
en dat verwekte ergernis. Ook toen, zooals nu nog - en de kerk zelve gaf daartoe
aanleiding door het standpunt, dat zij de priesters tegenover de leeken liet innemen
- werd van den priester een veel ingetogener leven geëischt dan van den leek; wat
men in den eerste gestreng veroordeelde, werd in den laatste verschoonbaar geacht.
Dat de priester zooveel nader stond tot God, dan ieder ander, kon men verdragen;
maar hij moest dat dan ook toonen door beter te zijn, dan ieder ander; men wilde
niet, dat het onderscheid tusschen priester en leek
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zich alleen zou openbaren in de macht, die de een over den ander bezat; men wilde
zich wel voor een gezag buigen, maar alleen voor dat der zedelijke meerderheid.
Waar die ontbrak, weigerden de leeken zich aan de geestelijkheid te onderwerpen,
en vandaar strijd tusschen de twee klassen van menschen, die elkaar niet als broeders
konden beschouwen, maar ook niet meer tot elkaar stonden in eene verhouding als
van de herders tot hunne schapen, sinds men had ingezien, dat de herders dikwijls
erger waren, dan de wolven, waartegen zij hunne schapen moesten beschermen. In
de dertiende eeuw staan geestelijken en leeken eenigermate als twee vijandelijke
machten tegenover elkaar, doch niet als de macht van het geloof tegenover de macht
der stof, maar als twee wereldlijke machten, die dezelfde middelen bezigden om hare
heerschappij te bevestigen, namelijk stoffelijke middelen. Terecht zegt Hüllmann:
‘Das dreizehnte Jahrhundert, der Mittagspunkt der kirchlichen Macht, von Innocentius
dem Dritten bis auf Bonifacius den Achten, war auch der Zeitraum des jugendlichen,
kühnen Emporstrebens des Bürgerstandes. Da stiessen die weltliche Ueberhebung
der Stifter und Klöster und der rohe Trotz der städtischen Gemeinden am härtesten
zusammen’(1). Dat er tusschen geestelijken en leeken stelselmatig strijd werd gevoerd,
durfden beide partijen openlijk erkennen. Maerlant vergelijkt hen bij twee soorten
van raven, die maar niet in vrede met elkander kunnen leven:
‘Tusschen dese tween nes gheen vrede;
Ende dit dinct mi wesen die sede
Tusschen den leken ende den papen;
Noyt man en sacht so ghescapen,
Dat si wel droeghen overeen;
Ic sach, dat die pape green,
Daer die viere droeghen den vichten
Ter kerken waert, doot, tere ghichten;
Oec sachic lachen den leien,
Als die pape moeste screien.’(2)

Reeds vóór hem, omstreeks 1236, had in Duitschland een

(1) Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, II (1827), p. 129.
(2) Der Naturen Bloeme, III, vs. 865-874.
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Klaaglied het licht gezien, waarin het bejammerd werd, dat leeken en geestelijken
elkander wederzijds zoo grooten haat toedroegen(1). Even ruiterlijk als door Maerlant
werd dat, op het eind der dertiende eeuw, openlijk verklaard door het toenmalige
hoofd der kerk, Paus Bonifacius VIII, die zijne bul Clericis laïcos, in 1296 tegen
Philips den Schoonen gericht, aanving met de stelling, ‘dat er tusschen geestelijken
en leeken altijd vijandschap was geweest’(2).
't Kwam er nu maar op aan, welke van die twee machten de sterkste zou wezen,
en in de dertiende eeuw was er alle reden om te denken, dat de geestelijkheid
overwinnares zou blijven; in Duitschland en Italië althans hadden de Hohenstaufen
voor de pausen moeten onderdoen. Volgens Maerlant danken de geestelijken hunne
onoverwinnelijkheid hieraan, dat zij zoo vast aaneengesloten blijven. Hij zegt:
‘Wat so clercke segghen of smeken,
Si draghen overeen so wel,
Nopen sire enighen ant vel,
Si hebben op hem te handen
Die clergie met haren tanden,
Die dorbiten wijf ende man,
Ende men verwinnen nine can.’(3)

Reeds deze verzen bewijzen het, hoe fel Maerlant op de geestelijkheid gebeten is.
Moet hij partij kiezen tusschen de beide vijandige machten, dan is er geen twijfel
aan, of hij schaart zich in de gelederen der leeken tegenover de geestelijken. Dat doet
hij uit overtuiging. Uit niets blijkt, dat hij persoonlijken wrok tegen hen koestert. 't
Is waar, nu en dan klaagt hij ook over hetgeen hij persoonlijk van hen te lijden

(1) Zie dit gedicht bij K.A. Hahn, Kleinere Gedichte von dem Stricker, Quedlinburg, 1839, p.
52.
(2) ‘Clericis laïcos infestos oppido tradit antiquitas, quod et praesentium experimenta temporum
manifeste declarant,’ enz., uit Th. Rymer, Foedera, conventiones, etc., inter Reges Angliae
et alios, denuo ed. A. Clarke et F. Holbrooke I2 (London, 1816), p. 836, aangehaald door
Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, II2 (Bonn, 1832), p. 191.
(3) Der Naturen Bloeme, II vs. 470-476. Deze verzen staan niet in 't Latijn en zijn dus van
Maerlant zelven.
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heeft gehad, maar die klachten komen alleen in zijne latere werken voor, vooral nadat
hij door het dichten van zijn' Rijmbijbel de ontevredenheid der geestelijkheid had
gewekt(1); in zijne eerste werken gaat hij klaarblijkelijk, zonder dat men van eenige
persoonlijke veete iets bemerkt, aanvallender wijze te werk, reeds terstond in zijn'
Alexander, later in zijn gedicht van Der Naturen Bloeme en in sommige zijner
strophische gedichten. Dan richt hij verder ook in den Rijmbijbel zijne bestraffende
woorden tot de geestelijkheid en daarna nu en dan in den Spiegel Historiael, ofschoon
hij in den tijd, die er tusschen het vervaardigen van deze beide laatste werken verliep,
voorzichtiger of althans minder heftig schijnt geworden te zijn. In den Spiegel vindt
hij het zelfs noodig zich te verdedigen tegen den, stellig onverdienden, blaam van
boos opzet of lasterzucht, waar het de geestelijkheid betreft:
‘Ghi moenken, mageden ende clerke,
Hebbic iet in desen werke
Messeit, dats dat ic niet en weet;
Ic en hebbe altoes niemene leet,
Ende ic en hebbe niemen genoemt;
Maer zonde moet sijn verdoemt:
Dien te na gaet mine sprake,
Biddic te beterne sine sake.’(2)

Hij is dus hier aan het ‘parcere personis, dicere de vitiis’ van Martialis indachtig
geweest, en dat is hij over het algemeen in zijne werken. Hoe heftig hij ook uitvaart
tegen de gebreken der maatschappij, slechts zeer zelden valt hij personen aan. Op 't
laatst van zijn leven, nadat hij gedurende langen tijd met kalmte en bezadigheid de
gebreken der kerk had aangewezen, trekt hij nog eens met verontwaardiging te velde
tegen het schandelijk leven van menigen priester en monnik, in zijn lied Van den
lande van Oversee, naar aanleiding van den val van St. Jean d'Acre(3), en waarschijnlijk
iets vroeger in zijne Dis-

(1) Zie bl. 66 vlg.
(2) Sp. Hist. III1 43 vs. 39-46.
(3) Zie bl. 163-165.
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putacie(1) en in zijn lied Der Kerken Clage, een dichterlijk klaaglied over den treurigen
toestand der kerk, dat hem uit het hart welde, al heeft hij daaraan dan ook misschien
niet onafhankelijk van zijn Franschen evenknie Rustebuef gearbeid. Dat gedicht nu
begint met de volgende verzen:
‘In dit gedichte settic voren:
Wie dat doget heeft vercoren
Van hem en comt negeene blame;
Al eest dat hem de quade storen,
Si hebben daeraf haer toebehoren:
Daerbi swigic haren name.
Die in tgemeene sayt sijn coren
Op den steen ende onder den doren,
Hi wilde datter goede vruchte af quame:
Wat mach die sayere dan verboren?
Bi quaden herden bliven die scape verloren:
Die bie trect honech uter brame,
Dats der coppen onbequame.’(2)

Deze regels kenmerken den geest, waarmee Maerlant de gebreken der geestelijkheid
bestrijdt. Hij prijst de goeden niet bij name: zij hebben hun loon in hun goed geweten.
Evenmin brandmerkt hij de kwaden door hen te noemen; hij strooit zijn zaad uit in
de hoop, dat het vrucht zal dragen, maar wil zoo dwaas niet zijn te meenen, dat alles
in goede aarde zal vallen. Hij bekommert er zich niet over, of ook het een en ander
op een' rotsgrond of in de doornen neerkomt, en of ook de spin venijn zal zuigen uit
hetgeen hij dicht, en waaruit de bij honig zal puren: hij doet wel zonder om te zien.
De wijze, waarop Maerlant de zeden zijns tijds aanvalt, is hoog ernstig. Zeer zelden
spot hij; meestal is in den toon der berisping droefheid vermengd met
verontwaardiging. Daarin stemt hij overeen met zijne Duitsche naburen, zooals een'
Thomasîn von Zercläre, een' Hugo von Trimberg en anderen, die even ernstig en
gestreng de zedeloosheid der dertiende eeuw veroordeelen, en met den Parijschen
dichter Rustebuef, die eene uit-

(1) Zie boven bl. 161 vlg.
(2) Der Kerken Clage, vs. 1-13.
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zondering maakt op zijne landgenooten, welke er met spot en satire tegen te velde
trokken(1). Dat was ook reeds in Vlaanderen, tijdens Maerlant's optreden, geschied
door den beroemden, schoon ons als persoon nog onbekenden Willem, die een Fransch
Reinaertsgedicht in schoone Dietsche verzen had nagevolgd. Menigeen had een
pijnlijken glimlach niet kunnen onderdrukken bij het hooren van de snoode daden
door den listigen huichelaar van Maupertuis bedreven. Zijne beroemde biecht met
de vermelding van den kapoenroof, bij een' patergoedleven gepleegd, is eene
uitmuntende satire tegen het van de toen eerst kortelings algemeen ingevoerde biecht
gemaakte misbruik, om zonder bekeering vergeving van zonde te erlangen(2). Evenzoo
is Reinaerts voorgenomen reis naar Rome om aflaat te krijgen eene hekeling van den
aflaat. Bij die gelegenheid geeft 's konings kapelaan, de ram Belijn, die zich tevens
als zeer onnoozel, onzelfstandig en vreesachtig doet kennen, de volgende redeneering
over den aflaat (uit Meester Jufroet) ten beste:
‘Hadde een man allene ghedaen
Also vele sonden alse alle die leven,
Ende wildi aercheit al begheven,
Ende daeraf te biechte gaen
Ende penitencie ontfaen,
Dat hi over se wille varen,
Hi mochte hem wel selve claren.’(3)

De dierdichten maakten vóór en in Maerlant's tijd in Frankrijk, Nederland en
Duitschland grooten opgang. Werden daarin ook de gebreken van geestelijken en
leeken zonder onderscheid gehekeld, men paste de satire toch het liefst op de
geestelijkheid toe, en werd er van reinardien gesproken, dan werden daarmee toch
wel inzonderheid de handelwijzen der geestelijken bedoeld.

(1) O.a. in verschillende gedichten, die men vindt bij Méon, Nouveau Recueil de Fabliaux et
contes, 1833, I p. 80-90: Li dis de la vescie à prestre; p. 104-112: Le povre clerc; p. 165-169:
Du clerc qui fu repus derière l'escrin; p. 318-337: Li diz dou soucretain; II p. 139-146: Du
moine qui amoit St. Pierre; p. 154-172: De la sougreteine; p. 314-330: De l'abeesse qui fu
grosse; p. 411-426: Du sougretain de Bethléem; p. 447-458: Du clerc Golias.
(2) Van den Vos Reinaerde (uitg. Dr E. Martin, Paderborn 1874), vs. 1430-1750.
(3) Reinaert, vs. 2960-2966.
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Ook eene enkele maal spreekt Maerlant zelf van de geestelijken als van hen,
‘Die therte hebben met reinardien
Van binnen bewist ende wel bewaert.’(1)

Hoe geliefd en verbreid de Fransche Reinaertsdichten waren, vermeldt uitdrukkelijk
Gauthier de Coinsi († 1236), die zelfs mededeelt, dat er niets was
‘Plus delitant
As bones gens par Saint-Omer
Que (contes) de Renart.’(2)

Op geheel andere wijze echter dan Willem in den Reinaert, liet Maerlant zich over
de zeden der geestelijken uit, in zijne eerste werken scherp berispend, in zijne laatste,
na een tijdperk van voorzichtigheid, met grootere verontwaardiging en hoogeren
ernst. Dat hij in zijn' ouderdom met nieuwe kracht de slechte zeden der geestelijkheid
aanviel, kan ons niet bevreemden, daar gedurende de dertiende eeuw de
zedenverbastering eer toe dan afnam.
De regeering van Guy van Dampierre was voor Vlaanderen een treurige tijd van
strijd en verwarring. Bij onderlinge oneenigheden tusschen de hoogere en lagere
standen, waarvan Guy partij zocht te trekken om de onafhankelijkheid der groote
steden te vernietigen, kwam op het eind der dertiende eeuw nog de oorlog met
Frankrijk. Grenzenloos was de verwarring; het eene oproer volgde op het andere;
alle slechte bestanddeelen in de maatschappij kwamen te voorschijn en lieten zich
gelden; alle hartstochten werden wakker gemaakt en verbraken de boeien der
zedelijkheid, die ze te voren gekluisterd hielden. In dien tijd moest ook het
zedenbederf der geestelijken zich duidelijker openbaren, en daardoor ook van zelf
toenemen. Een treurig bewijs daarvoor vinden wij in een' brief van Paus Nicolaas
IV in 1289 aan den bisschop van Doornik gericht,

(1) Van den lande van Oversee, vs. 151 vlg.
(2) Zie plaatsen uit Coinsi daarover, opgegeven bij Méon, Le Roman du Renard, publié d'après
les Manuscrits de la Bibl. du Roi, Paris 1826, I p. V en bij J. Grimm, Reinhart Fuchs, Berlin
1834, p. CXCVII vlg.
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waarin hij, om te voldoen aan 't verzoek van Graaf Guy, den bisschop opdraagt de
schuldigen zóó gestreng te straffen, dat zij zelve belet worden hunne misdrijven te
herhalen, en dat anderen door het zien van die gestrengheid worden afgeschrikt. In
dien brief lezen wij o.a: ‘Nuper ad nostrum pervenit auditum, quod nonnulli clerici
tuae civitatis et dioecesis in praejudicium dominii temporalis dilecti filii nobilis viri
Guidonis comitis Flandriae(1), et grave scandalum terrae suae, homicidia, furta, rapinas
et alios diversos et enormes excessus in terra ipsa committerent, nec non publice
arma per terram ipsius comitis deferre ausu nefario non verentur; qui nonnumquam
per excogitatae pravitatis astuciam post patrationem excessuum praedictorum ad alia
loca mutato habitu se transferunt, ut per hoc iidem excessus remaneant incorrecti,
ac interdum in excessibus deprehensi praedictis propter mutationem seu
deformationem nimiam habitus, quod sint clerici, penitus ignorantur; et cum praefati
clerici ob hujusmodi eorum excessus tuis carceribus deputantur, frequenter a
carceribus liberantur, eisdem poena illis juxta qualitates culpae ipsorum debita non
inflicta; propter quod saepe contingit, quod ab eisdem clericis pejora prioribus
committantur’(2). Volgens dit stuk trokken gewapende geestelijken Vlaanderen
moordende, roovende en plunderende rond, terwijl zij zich niet ontzagen onbeschaamd
weerstand te bieden aan de mannen van den graaf of door vermomming en
verloochening van hun geestelijk ambt gevangenneming en gerechte straf te ontgaan.
Met recht mocht Maerlant zeggen:
‘Hoe menech wolf es nu herde
Onder die scaep van groter werde,
Daer Cristus omme storte sijn bloet.’(3)

(1) Het bisdom van Doornik bestond uit drie archidiaconaten, waartoe ook de grootste helft van
Vlaanderen behoorde, namelijk uit het archidiaconaat Doornik met de decanaten Doornik,
Helchin, Rijsel, Seclin en Kortrijk; het archidiaconaat Gent met de decanaten Gent, Roeselare,
Audenaarde en 't land van Waas; en het archidiaconaat Brugge met de decanaten Brugge,
Aardenburg en Oudenburg. Het overige gedeelte van Vlaanderen behoorde tot de bisdommen
Therouane, Atrecht, Kamerijk en Utrecht. Zie Warnkönig, t.a.p. I p. 407-411.
(2) Warnkönig, t.a.p. III2, p. 88, bijl. LII.
(3) Der Kerken Clage, vs. 53-55.
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Dat geestelijken het zwaard droegen, is niets vreemds. Hoevele bisschoppen trokken
niet gewapend aan het hoofd hunner legers op. Dat beleefde Maerlant zelfs van de
bisschoppen, onder wier geestelijk gezag hij stond, de bisschoppen van Utrecht.
Bisschop Hendrik van Vianden versloeg in 1252 Gijsbrecht van Aemstel met zijne
bondgenooten even buiten de muren van Utrecht(1), terwijl hij eenige jaren later, den
aartsbisschop van Keulen tegen den graaf van Gulik te hulp komende, onverwachts
het vijandelijk graafschap binnenrukte ‘ende verbrandde veel dorpen ende haalde
grooten roof ende venck alsoveel als hij vanghen woude’(2). Diens opvolger, Jan van
Nassau, wordt door Trithemius ‘vir bellicosus nimium’ genoemd(3), en met zijnen
metropolitaan, den aartsbisschop van Keulen, was het al niet beter. Dat was in
Maerlant's tijd Siffried van Westerborch, die in den slag bij Woeringen (1288)
krijgsgevangen gemaakt werd en van wien Jan van Heelu met recht mocht zeggen:
‘Nye coenre pape en gorde swert,
Dan die biscop Zivert,
Want daer hi voer den strijt beginnen,
Dine anders niet en hadde mogen kinnen,
Hine hadde aen hem niet mogen merken,
Dat hi crune hadde ochte kerken,
Ochte eneghe papelike wise,
Want hi sceen ridder goet van prise’(4).

En evenals hij waren vele bisschoppen krijgslieden in hun hart(5), Petrussen, die door
Jezus te vergeefs vermaand werden,

(1) Zie J. Beka, Chronicon auctius (bij A. Matthaeus, Veteris aevi Analecta III, 1738) p. 163
vlg.
(2) Beka, t.a.p. p. 171 vlg.
(3) Trithemius, Chronicum Sponhem, ad ann. 1272, p.m. 288.
(4) Jan van Heelu, vs. 6027-6034.
(5) Men denke verder aan het gevecht bij Boppart in 1257 tusschen twee aartsbisschoppen, dien
van Mainz en dien van Trier; aan den strijd van eenen bisschop van Havelberg met een
anderen van Brandenburg; aan Philips van Dreux, bisschop van Beauvais, die in 1197 door
Richard Leeuwenhart krijgsgevangen gemaakt werd; aan Robert, bisschop van Kamerijk,
wien Johannes van Salisbury zijnen strijdlust verweet. Zie J.M. Schröckh, Christliche
Kirchengeschichte, XXV p. 258, XXVII p. 165-175. Op 't einde der dertiende eeuw, kort na
den moord aan Floris V van Holland gepleegd, trok Willem II, bisschop van Utrecht, tegen
Muiden op (zie Melis Stoke, Rijmkroniek, V vs. 561-597), en in 1301 sneuvelde hij in een'
strijd tegen de Hollanders: zie Melis Stoke, VII vs. 922-927:
‘Doe ghevielt also in desen,
Dattie Bisscop werd gheraket
Ant hoeft, ende so mesmaket,
Dat hi vallen moeste op deerde,
Wast lief, wast leet, van sinen peerde,
Ende bleef daer doot in corter ure.’
Had hij de stad te vriend gehouden, die ‘hi verwrocht bi siere scouden,’ en het graafschap
van Holland ongemoeid gelaten, dan zou hij zijn leven wel behouden, en zijn land rustig
onder zijn bestuur gehad hebben, zegt Stoke, VII vs. 947-951.
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het zwaard in de scheede te steken. Reeds hebben wij gezien, dat het kamprecht het tweegevecht - door verschillende pausen aan de leeken was verboden(1). De
geestelijken echter hielden het er zeker voor, dat dit verbod hen niet gold. Immers
in een' twist van Jan I, bisschop van Luik, met Hendrik II van Brabant in 1236
‘Was des bisscops attente,
Dat hine roepen soude te campe.’

En later,
‘Doet was so verre comen,
Dat die tijt was genomen
Dat men den camp vechten soude,
Quam die hertoge also houde
Met sinen kemp te Ludick waert;
Ende die bisscop mede ter vaert
Quam met sinen kempe saen.’

De kamp werd dan ook te Leuven volstreden(2). Waar een bisschop zóó voorging met
het minachten van pauselijke, in Frankrijk door Lodewijk IX even ernstig
uitgevaardigde bevelen, was het geen wonder, dat de mindere geestelijken volgden.
Het dragen van wapenen en het uitdagen tot tweegevechten was

(1) Zie bl. 18.
(2) Zie Velthem's Sp. Hist. V1 cap. 28-30. Als een afzonderlijk gedicht onder den titel: ‘De
Leuvensche Kampvechter,’ vindt men het, uit Velthem's Spiegel genomen, fragment, waar
deze geschiedenis vermeld staat, in 't Belgisch Museum, I, (Gent, 1837), bl. 26-32.
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dan ook alles behalve ongewoon onder de geestelijkheid, zóó gewoon zelfs, dat
Hendrik van Gent, in 't midden der dertiende eeuw een der professoren aan de
Sorbonne, een geheel hoofdstuk van zijn Summa theologiae heeft gewijd aan het
deelnemen van geestelijken aan het tweegevecht (‘de clericis pugnantibus in duello’).
In ruwheid van zeden behoefden alzoo in dien tijd vele geestelijken niet voor de
leeken onder te doen. Het strijdlustig karakter van hen, die wel vooral mannen des
vredes moesten wezen, maakte hen ongeschikt om in tijden van beroering gunstigen
invloed op het volk te oefenen.
Grootere gebreken echter werden hun, ook door Maerlant, verweten. Ook bij
minder strijdlust toonden zij allesbehalve wars te zijn van het wereldsche leven, dat
tot op zekere hoogte door de leeken mocht worden geleid, maar waaraan zij eigenlijk
geen deel hadden behooren te nemen. Zij toch moesten wel in de eerste plaats trachten
aan dat ideaal van zedelijkheid te voldoen, dat, zooals wij reeds zagen, in de
middeleeuwen, ook door Maerlant, aan allen werd voorgesteld. Zij althans moesten
de weelde ontvlieden, waarin de leek zoo dikwijls verzonk tot schade zijner ziel; zij
moesten de armoede zoeken, en het aan den leek overlaten schatten te verzamelen.
Zij deden het niet: even weelderig als de wereldsche, leefden ook de geestelijke
heeren; in plaats van asceten te zijn, waren vele ware epicuristen.
Reeds op 't eind van de twaalfde eeuw zegt Johannes van Salisbury, dat de priesters,
ten minste in Rome, schitterende paleizen bewoonden(1); maar vooral nam die weelde
sterk toe sinds de plundering van Constantinopel door de kruisvaarders. De
rijkdommen van het Oosten(2) werden naar het Westen overgebracht, en daar ze voor
een groot deel uit prachtige en kostbare kerksieraden bestonden, kregen de priesters
op eens groote schatten in handen, waarvan zij ten deele gebruik maakten om hunne
kerken op te sieren, maar die zij ten deele

(1) ‘Palatia splendent sacerdotum et in manibus eorum Christi sordidatur Ecclesia.’ Joh. van
Salisbury, Policraticus seu de nugis curialium, lib. VI, cap. 24.
(2) Zie daarover o.a.E.W. de Rooy, Geschiedenis der Staathuishoudkunde, Amsterdam, 1851,
bl. 113 vlg.
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ook, zooals wij spoedig zullen zien, verpandden, om van de daarop geleende sommen
prachtig en weelderig te leven. In vele opzichten was het leven der geestelijken niet
van dat der edelen onderscheiden. Evenals de adel, ging ook de hooge geestelijkheid
ter jacht, ofschoon dat door verschillende synodale besluiten verboden was(1). Toen
de hertog van Brabant vóór den slag bij Woeringen (1288) te Bonn gekomen was,
ging hij, volgens Jan van Heelu, vandaar naar Brühl,
‘Ten Brule in den dieregaert,
Daerin bevrijt sijn ende bewaert
Des eertsbisscops wilde beesten.
Daer wonde die hertoge in, met feesten
Jaghen met bracken ende met winden’(2).

De bisschop van Keulen was dus, zooals hieruit blijkt, een liefhebber van de jacht
en gewoon zich aan dat vermaak over te geven. Doch aan welke wereldsche vermaken
gaven de geestelijken zich al niet over! De zedenschildering, die Vincentius aan eene
samenspraak van Sulpicius Severus en Posthumianus ontleende, en die door Maerlant
werd overgenomen, paste geheel en al op Maerlant's tijd. Zij luidt als volgt:
‘Noch gesciet meer wonders van desen:
Een es sonder goede gewerke
Ende ghedijet teenen clerke;
Hi doet sine cledre sniden
Nader lingeden ende nader widen,
Of hi een groot sanctus ware.
Alsemenne groet harentare,
So es hi vro, so wert hi fier;
Hi loept ende rijt hare ende hier.
Die te voren ginc te voet,

(1) Door het concilie van Parijs in 1212, van Montpellier in 1214, van Pont-Audemer in 1276.
Zie Dr Jonckbloet, Specimen de Velthemii libro III (1840) p. 73.
(2) Heelu, vs. 4099 vlgg., ook overgenomen door Velthem, Sp. Hist. V3, 2 vs. 52-54, bij welke
plaats Dr Jonckbloet in zijn Specimen t.a.p. aanteekent, ‘verum des biscops beesten inter ea
fortasse pertinebant animalia, quae Lege Salica, Tit. XXXVI § 3-4. nuncupantur nomine
cervorum domesticorum, quae in silvam praemittebantur, quo cervi et hinnuli, nil mali
metuentes, ipsis se sociarent, atque ita facilius in casses aut tela inciderent.’
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Men siet, dat hi hebben moet
Een paert, dat metten monde scumet.
Sine herberghe moet sijn gerumet
Ende ghelinghet ende verheven,
Sine camere scone bescreven;
Sijn bune moet hebben tfulle;
Sine cledere van cleenre wulle.
So moeten die weduwen sijn bescat,
Ende ghelden mede dit ende dat
Die mageden entie joncvrouwen,
Die dicken hare sonden berouwen,
Ende heimelike bijechte spreken.
Met deser fierheit, met desen treken
So gaet omme valsche clergie.’(1)

Ruime vertrekken, vurige paarden, fijne kleederen, daarin openbaart zich, volgens
deze schildering, de weelde der geestelijken, zooals ook uit andere klachten blijkt,
die Maerlant daarover aanheft, b.v.:
‘Corte rocke, breede swarde
Sijn nu nuwe, ende lange barde,
(Trouwe es getrocken onder voet)
Gierecheit ende hovarde,
Dierre cleedere, hoege parde.
Opter heileger kerken goet
Toent nu menech fieren moet.’(2)

Elders, in eene klacht over het ‘vleselic leven, luxurie ende fier gelaet’ van de
geestelijken, zegt Maerlant:
‘Dien sijn diere abijt wel staet,
Ende dicke niewe cleder ontfaet,
Dien gevet prelatie.’(3)

Niet enkel Maerlant klaagt over die ijdelheid en prachtliefde der geestelijken, die
hen verzot maakten op kostbare en sier-

(1) Sp. Hist. III4 36 vs. 106-129.
(2) Der Kerken Clage, vs. 59-65.
(3) Ene Disputacie van onser Vrouwen, enz., vs. 293-295; vgl. vs. 300 vlgg. Iets dergelijks zegt
Rutebeuf, OEuvres Complètes, éd. A. Jubinal (Paris, 1839) I p. 228:
‘Plus est bons clers qui plus est riches,
Et qui plus a s'est li plus chiches.’
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lijke kleederen. Wij vinden melding gemaakt(1) van een Nederlandschen abt, die
overal door zijne kleeding ergernis verwekte, daar hij gaarne aan de spits van zijn
gevolg te paard verscheen met kalfsleêren rijlaarzen aan, die hem zóó goed pasten,
dat zij hem aangeboren schenen, en in een kleed van scharlaken met pels gevoerd,
dat nauwelijks tot de knieën reikte. Voor de hooge geestelijken had bever- en
marterbont eene bijzondere aantrekkelijkheid, en een kleed van marterbont te
verwerven, scheen hun eene zaligheid toe(2). Geen wonder, dat zulke fraaigekleede
heeren zich niet gaarne in armoedige kringen bewogen en niet als Tobias de armen
aan hunnen feestdisch noodden, maar liever bij vorsten en edelen aanzaten. Vandaar
Maerlant's verwijt:
‘Merct, ghi vroede ende ghi meeste,
Up des goeds Thobias feeste.
Ghi prelate der helegher kerken,
Leirt na desen een lettel werken.
Hine bat niet condechlike
Te siere feesten comen die rike,
Maer arme, entie Gode ontsaghen.’(3)

De geestelijken van Maerlant's tijd daarentegen
‘Willen volgen den heren naer,
Sitten in die tafele voren.’(4).

Zij roepen luide:
‘Om diere spise van goeden smake,
Ende waer men coept den besten wijn’(5).

(1) Bij Thomas Cantimpratensis, Bonum universale de apibus, edid. G. Colvener, Duaci, 1627
p. 10, 11.
(2) Hüllmann, t.a.p. I p. 52.
(3) Rijmbijbel, vs. 15257-15263.
(4) Der Kerken Clage, vs. 115 vlg.
(5) Der Kerken Clage, vs. 73 vlg. Ook Rutebeuf (OEuvres, I p. 95) verwijt den prelaten, dat zij
in de eerste plaats streven naar
‘Fors bons vins et bone viande,
Et que li poivres soit bien fors!....
C'est vostre guerre et voz effors;
C'est vostre Diex, c'est vostre biens;’
en later:
‘Ahi! grant cler, grant provandier,
Qui tant estes grant viandier,
Qui fetes Dieu de vostre pance!’
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Van dien wijn drinken zij dan ook dikwijls meer dan te veel. Aan de Israëlietische
priesters was het verboden wijn te drinken zoolang zij in dienst waren(1);
‘Maer dit ghebod si nu verkeren,
Clerke vander nuwer wet:
Dronkenscap heeftse al besmet’(2).

Natuurlijk, dat zij, die zoo dikwijls bij de groote heeren te gast kwamen en zich daar
aan den koelen wijn of aan een wichtig paterstuk te goed deden, indien zij arme
pastoors waren, moesten zorgen de groote heeren te vriend te houden, veel kwaad
door de vingers zien, dat zij anders gestreng hadden behooren te berispen, en zelfs
mee huilen met de wolven, als het ten minste waar is, dat men de woorden moet
spreken van hem, wiens brood men eet. Vandaar Maerlant's klacht:
‘Die sueken om te sittene boven,
De quade in hare secte loven,
Si hebben nu die cokene vet.
Alsi metten heren hoven,
Diepe drinken, dat si stoven,
Sine slapens maer te bet.
Sine scelden die heren niet om roven,
Si connen hemelrike geloven,
Die selve met sonden sijn besmet’(3).

Minder ernstig dan Maerlant meent het een Fransche grappenmaker uit zijn' tijd, die
in een lied: ‘le Paternostre du Vin,’ den lof van den wijn zingt, en o.a. zich aldus
uitdrukt:
‘Je ne voi abé ne moine
Ne clerc ne prestre ne chanoine,
Frère menor ne jacobin,
Qui tuit ne s'acordent au vin’(4).

De Fransche minestreelen bespotten voortdurend de geestelijken om hunne
onmatigheid, even geestig en scherp, als Maer-

(1)
(2)
(3)
(4)

Leviticus, X vs. 9.
Rijmbijbel, vs. 5356-5358.
Der Kerken Clage, vs. 196-204.
A. Jubinal, Jongleurs et trouvères, Paris, 1835, p. 72.
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lant er ernstig over klaagt, en zijne Duitsche tijdgenooten deden voor hem niet onder.
Evenwel niet alleen door dronkenschap maakten vele geestelijken zich verachtelijk.
‘Kaum dassich Bacchus den lustigen habe,
Kommt auch schon Amor, der lächelnde Knabe’,

zegt Schiller, en Wijntje en Trijntje behooren bij elkaar. Welk een liederlijk leven
vele geestelijken in de dertiende eeuw leidden, behoeft wel niet uitvoerig aangetoond
te worden. Boccacio's Decamerone bewijst het, zij het dan ook voor eenen ietwat
lateren tijd en voor Italië in 't bijzonder. Talrijke besluiten van conciliën tegen de
concubinae, focariae en pedissequae der priesters bewijzen het nog krachtiger, en
bevestigd wordt het door de vele stemmen, die er in de dertiende eeuw opgingen ten
gunste van het priesterhuwelijk(1). Hendrik III, bisschop van Luik, beroemde er zich
op een gastmaal openlijk op, dat hij binnen twee jaar vader van veertien zoons was
geworden(2), en hij was lang niet de eenige, wiens bastaarden met de vette praebenden
gingen strijken. Alexander IV berispte omstreeks 1257 den aartsbisschop van Salzburg
en de onder hem gestelde bisschoppen zeer gestreng over hunne ongebondenheid en
de schaamteloosheid, waarmee zij zich aan ontucht overgaven(3). Zulke bisschoppen
konden geene aanmerking maken op het losbandig leven van de priesters hunner
diocese; wel legden zij hun geldboeten op, maar zij lieten zelfs juist het kwaad
toenemen om te meer en te vaker die geldboeten te kunnen heffen(4). Te Parijs zelfs
golden die geestelijken, welke bordeelen

(1) Zie daarover o.a. het oordeel van Thomas van Aquino, meegedeeld bl. 179 noot 3.
(2) Schröckh, t.a.p. XXVII, p. 207. Onder de ‘amyen’ van den bisschop bevond zich ook de
abdis van een Benedictijnerklooster.
(3) Schröckh, t.a.p. XXVII, p. 163 vlg.
(4) Daarop wees ook het Lateraansch concilie van 1215 (canon 14). Zie Gieseler, t.a.p. II2 p.
293, waar ook wordt meegedeeld, dat het onmogelijk was het besluit uit te voeren, om alle
priesters, die een liederlijk leven leidden, van hun priesterambt te ontzetten, daar dan bijna
niemand priester zou kunnen blijven: ‘communiter autem dicitur, quod pro simplici
fornicatione quis deponi non debet, cum pauci sine illo vitio inveniantur.’
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bezochten of maîtressen hielden, nog wel voor bijzonder zedelijke mannen, daar vele
zich aan nog erger losbandigheid overgaven, waarom dan ook de publieke vrouwen
hen met den gemeensten aller scheldnamen bejegenden, als zij hare lokstem niet
wilden volgen(1). Of dezelfde ondeugd ook de Vlaamsche geestelijken besmette, weet
ik niet, maar onwaarschijnlijk is het niet, daar zoovele hunner de Parijsche
hoogeschool hadden bezocht(2), en vandaar dus zoowel Parijsche liederlijkheid als
Parijsche wetenschap mee naar Vlaanderen hadden kunnen brengen. In Italië was
paederastie allesbehalve zeldzaam. Wanneer Dante in den zevenden hellekring - de
plaats voor hen, die zich aan onnatuurlijke zonden hadden overgegeven - aan Brunetto
Latini vraagt, wie zich daar zoo al bevinden, dan antwoordt deze:
‘In somma sappi che tutti far cherchi
E letterati grandi e di gran fama,
D'un medesmo peccato al mondo lerci;’(3)

en onder al die geestelijken bevindt zich ook Andrea de Mozzi, bisschop van
Florence(4).
Als Maerlant de geestelijkheid om hare losbandige leefwijze gispt, schijnt hij nog
maar alleen het oog te hebben op hen, die met hunne ‘amyen’ er weelderig en lustig
op los leven, en om niets anders denken, dan om hun vermaak; en van hen spreekt
hij aldus in hetzelfde jaar 1291, waarin Bisschop Jan van Zyrik er in zijne synodale
verordeningen krachtig tegen opkwam(5):
‘Ic sal niet scamen doen die goeden;
Maer hem mochte therte bloeden,
Die houden die amyen fiere!
Ay mi, of sij te hope stoeden

(1) Dit verhaalt Jacob van Vitry, Historia occidentalis (ed. Franciscus Moschus, Duaci 1597)
cap. VII. p. 278. Over de zedeloosheid aan de Parijsche hoogeschool zie men Dr F. Cramer,
Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden während des Mittelalters,
Stralsund 1843. p. 199.
(2) Dr W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de hervorming II2 (Arnhem 1867), bl.
285 vlg.
(3) Dante, Inferno, XV vs. 106-108.
(4) Dante, Inferno, XV vs. 110 vlgg.
(5) Zie Mr H. van Wijn, Huiszittend Leeven II (Den Haag 1812) bl 318.
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Ende se alle die duvele loeden,
Ic waenre niet ontgingen viere,
Sine souden alle ter helscer gloeden
Wel neder onder der duvele roeden;
Ic sie den hoep so putertiere
Ende die doget in hem so diere.’(1)

Dit is trouwens reeds erg genoeg voor Maerlant, die, meer dan op iets anders, prijs
stelt op een ingetogen en sober leven, en alle vleeschelijke begeerlijkheden voor
verlokselen van den duivel houdt. Als hij in zijn' Rijmbijbel vermeldt, dat de
Israëlietische priesters(2) zich niet verontreinigen en daarom ook alleen met eene
maagd zich in het huwelijk begeven mochten, roept hij verontwaardigd uit:
‘Dies sijn werdech groter pinen
Onse papen al nu bi daghen,
Die Gode in die hande draghen,
Die vule sijn ende so besmet;
Ende dat si vander ander wet
Die papen moesten sijn so reene,
Die el niet handelden alleene,
Dan beesten ende broot,
Alse die oude wet gheboot.’(3)

Door hunne ontucht toch verontreinigden de priesters het heilig misoffer, dat zij
brengen moesten, en dat ergerde Maerlant en zijne geestverwanten bovenal.
Zulk een weelderig en losbandig leven eischte geld, en vandaar een streven bij de
geestelijkheid, van den paus af tot den minsten priester toe, om uit alles en op alle
mogelijke wijzen zooveel mogelijk geld te trekken. Dante ontmoet dan ook in den
vierden hellekring, dien der geldgierigen, eene geheele schare met geschoren kruin,
en op de vraag, voor welk kwaad zij daar boeten, antwoordt hem Virgilius:
‘Tutti quanti fur guerci
Si della mente in la vita primaia,

(1) Van den lande van Oversee, vs. 160-169; vgl. Der Nat. Bloeme II v. 2511 en Sp. Hist. IV2,
70 vs. 48 vlgg.
(2) Volgens Leviticus XXI vs. 13 vlg.
(3) Rijmbijbel, vs. 5398-5406, vgl. vs. 10090-10093.
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Che con misura nullo spendio ferci.
Questi fur cherci, che non han coperchio
Piloso al capo, e Papi, e Cardinali,
In cui usa avarizia il suo soperchio’(1).

De sommen, die niet in weelde en wellust werden doorgebracht, werden voor andere,
niet minder wereldsche, doeleinden aangewend, in 't bijzonder tot bevestiging van
het wereldlijk gezag en tot versterking van den invloed der geestelijken op wereldlijke
aangelegenheden.
De pausen deden door middel van de bisschoppen en later ook door bijzondere
gezanten, zeker reeds van de elfde eeuw af, zulke sommen invorderen onder den
naam van Pieterspenning (Denarius Sancti Petri), die eigenlijk wel geene verplichte,
maar toch soms drukkende belasting was, en niet altijd zonder morren werd betaald,
vooral niet, daar de pausen hoe langer hoe meer begeerden(2). In de dertiende eeuw
inzonderheid hadden de pausen veel noodig. Was Innocentius IV al niet de eerste
van hen, die, ter wille der staatkunde, allerlei middelen uitdachten, om geld bijeen
te krijgen, hij was toch zeker één dergenen, die het onbeschaamdst hunne
geldgierigheid openbaarden(3). Vooral in Engeland was het, dat deze paus, evenals
Gregorius IX, beiden gesteund door den koning Hendrik III, die in de winsten deelde,
door de afpersingen zijner legaten rijken buit behaalde. ‘Daar werd het grootste
gedeelte der sommen afgeperst, die de pausen voor hun' strijd tegen de Hohenstaufen
noodig hadden, en de schaamteloosheid der pauselijke legaten ging zóóver, dat zij
zelfs eens verlangden, dat men in elk klooster en stift eenige der voordeeligste
betrekkingen den paus voorbehouden mocht, en dat zij meermalen, als zij den druk
der belastingen te ver gedreven hadden, overvallen en van het bijeen-

(1) Dante, Inferno, VII vs. 40-42, 46-48.
(2) Zie over dien penning en over andere geldheffingen der pausen Schröckh, t.a.p. XXVII p.
76-83
(3) Zie Dr. A. Pierson, Geschiedenis van het R. Katholicisme, III (Haarlem, 1872) bl. 468, die
van den Katholieken geschiedschrijver Hurter de volgende woorden aanhaalt: ‘Innocenz IV
war der erste, welcher die Hoheit seiner Stelle in das Gewerbe niedrigen Geldverkehrs
herabzog.’
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gebrachte geld beroofd werden. Maar zij bedachten een middel, om de uitplundering
in het vervolg te ontgaan. Zij noodigden namelijk hunne vindingrijke landgenooten,
die zich reeds in het overige Europa als wisselaars en woekeraars geducht gemaakt
hadden, uit om naar Engeland te komen, en lieten door hen het geld, in plaats van
het met zich rond te dragen, naar Rome overmaken(1). De Italianen zogen het land
uit, en daar het aan een, de metalen vervangend, ruilmiddel ontbrak, verstoorde het
afvloeien van het geld naar Rome het geheele verkeer’(2). Vergeefs verhieven Roger
Baco, de doctor mirabilis, Robert Grosthead, bisschop van Lincoln, en Sewalus,
aartsbisschop van York, daartegen luide hunne stem. De laatste werd zelfs in den
ban gedaan, maar liet zich daardoor niet afschrikken, en richtte zich in 1258 met een
schrijven tot Paus Alexander IV(3), die reeds meer klachten over de hebzucht der
pauselijke legaten in andere landen had ontvangen, en, ten einde ten minste den schijn
te hebben alsof hij die hebzucht afkeurde, o.a. eene encycliek aan de Fransche
aartsbisschoppen zond, waarin hij hun verzocht, hem op te geven, wat er al door de
legaten onder den naam van procurationes was geëischt en verkregen(4). Dat de
pauselijke legaten

(1) Schlosser, Wereldgeschiedenis (in de vertaling van D. van Hinloopen Labberton en J.L.
Terwen) VII bl. 296.
(2) Schlosser, t.a.p. VII bl. 298.
(3) ‘Humiliter igitur in scripto suo et instanter, sicut Episcopus Lincolniensis Robertus fecerat,
petiit, ut consuetas tyrannides temperaret, humilitatem sanctorum praedecessorum sequendo.
Dixit enim Dominus Petro: “Pasce oves meas non tonde, non excoria, non eviscera, vel
devorando consume.” Sed dominus Papa subsannans et contemnens, indignationem concepit
non minimam et salubribus monitis renuit inclinari.’ Mattheus Parisiensis, Historia Angliae
major, anno 1258, aangehaald bij Gieseier, t.a.p. II2 p. 260.
(4) In die epistola encyclica ad Archiepiscopos Galliae schrijft hij (volgens de aanhaling bij
Gieseler, t.a.p. II2 p. 252): ‘sicut ad audientiam nostram non sine animi turbatione pervenit,
horum nonnulli, famae suae prodigi et salutis obliti - occasione procurationum hujusmodi a
nonnullis Ecclesiis et ecclesiasticis personis - magnas et immoderatas pecuniarum summas,
equos etiam et mulos - extorquere ausu sacrilego praesumserunt, dïversas
excommunicationum, suspensionum et interdicti sententias in quam plures ex personis et
Ecclesiis, nolentes et forsitan nequeuntes eorum in his avaritiae satisfacere, temere
promulgando, in animarum suarum periculum, nostram et dictae sedis infamiam, et scandalum
plurimorum.’
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in Vlaanderen minder hebzuchtig zullen geweest zijn, dan elders, is wel niet te denken.
Geen wonder dan ook, dat wij er Maerlant over hooren klagen, dat de geestelijke
heeren er steeds naar streven, schatten te vergaderen(1) en op geldbejag uit zijn(2), en
dat hij van de priesters verklaart:
‘Ic wane noyt man en sach
Volc so gierech omme bejach’(3).

In den Rijmbijbel haalt Maerlant de woorden van Jezus over de Farizeërs aan, wier
ijdelheid verlangt vooraan te zitten aan de maaltijden en in de synagogen, en rabbi
te worden genoemd(4), en dan laat hij er op volgen:
‘Dit seide God omdat si plaghen
Vele hovaerden in ghenen daghen.
Ende wach armen! dese dinge
Sijn nu weder worden ghinge.
Omme ghewin, omme meesten name
Staet die clergie al te zamen,
Ende niet om der zielen bejach:
Dies waenic dat naect die doemsdach’(5).

Hier wordt dus de ijdelheid der Farizeërs met die der Christelijke geestelijken
vergeleken; maar daar die ijdelheid Maerlant nog minder hinderde, dan hunne
geldgierigheid, kon hij niet nalaten bij deze gelegenheid ook daarop te wijzen,
ofschoon de Farizeërs daarvan niet worden beschuldigd. Wordt door Jezus gezegd,
dat de Farizeërs lasten opleggen, die zwaar zijn om te dragen(6), dan verstaat Maerlant
daaronder, dat zij, evenals de priesters, groote geldsommen laten opbrengen, als
offers aan de kerk(7), en over die geldgierigheid wordt door Maerlant weder geklaagd.
als hij denkt aan Jezus' woorden over de Farizeërs: ‘al wat zij u zeggen, dat gij houden
zult, houdt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Der Kerken Clage, vs. 159.
Der Kerken Clage, vs. 190.
Der Kerken Clage, vs. 38 vlg.
Mattheus XXIII vs. 6 en 7.
Rijmbijbel, vs. 25481-25488.
Mattheus XXIII vs. 4.
Rijmbijbel, vs. 25513; vlg. Der Kerken Clage, vs. 192-195.
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dat, en doet het, maar doet niet naar hunne werken, want zij zeggen het en doen het
niet’(1). Immers zoo dicht hij:
‘Upten stoel, daer Moyses sat,
Daer sitten die gheleerde.
Wat si di heten, doe al dat,
Si wisen di den rechten pat:
Wel hem diere hem an keerde!
Maer in weldoen sijn si lat,
Si heten vasten, si sijn sat:
En volge niet sulken heerde.
Sine minnen niet voer den scat,
Haer hant es altoes sonder gat;
Noit was volc boven der eerde,
Dat meer goets begeerde’(2).

Denzelfden raad doet Winsbeke in zijn gedicht, dat uit het begin van de 13de eeuw
schijnt te dagteekenen, door een grijzen vader aan zijnen zoon geven:
‘En ruoche, wie die pfaffen leben:
Du solt doch dienen Gote an in.
Sint guot ir wort, ir werc ze krump,
Sô volge du ir worten nâch,
Ir werken niht, od du bist tump’(3).

Niet alleen de pauselijke legaten zogen het volk uit, ook verscheidene bisschoppen,
ofschoon er toch ook weer vele waren, die eene gunstige uitzondering maakten; maar
het ontbreekt niet aan klachten over hebzuchtige bisschoppen, en bij klachten bleef
het niet altijd. Soms stond het volk tegen zijn' bisschop op, zooals in 1262 te
Straatsburg tegen Walter van Geroldseck, in 1269 te Utrecht tegen Jan van Nassau(4),
in 1271 te Keulen

(1)
(2)
(3)
(4)

Mattheus XXIII, vs. 3.
Eerste Martijn, vs. 782-793.
Der Winsbeke (uitg. door Haupt, Leipzig 1845 en door Leitzmann, Halle 1888) vs. 56-60.
Melis Stoke, Rijmkroniek IV vs. 309 vlgg.:
‘Daerna eist also ghesciet,
Dat Bisscop Jan en conde niet,
Van Assouwen, sijn lant bedwinghen,
Hine hebbe tot sine dinghen
Grave Florens tenen gheselle.’
Vgl. Wagenaar, Vaderl. Historie III, 1791. bl. 13-15.
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tegen den aartsbisschop Engelbrecht, in 1281 te Spiers, enz. Zoo had ook omstreeks
1256 Bisschop Hendrik III van Luik vrij wat te stellen met de bewoners der steden
van zijne diocese, die, omdat hij ze onbarmhartig zwaar belastte, tegen hem opstonden.
Vooral St.-Truyen leed daaronder, en riep de hulp in van den hertog van Brabant,
Hendrik III, die bij dezen twist als bemiddelaar optrad, maar niet verhinderen kon,
dat de bisschop gestrenge wraak nam op de inwoners van St.-Truyen over hun verzet
tegen zijne inhaligheid, natuurlijk ook door weer nieuwe belastingen te heffen(1). Ook
in 1283 stonden de Luikenaars tegen hun' bisschop, Jan III van Vlaanderen, op. Door
hunne begeerigheid gaven de hoogere geestelijken een slecht voorbeeld aan de lagere,
en de parochiepriesters gedroegen zich in dat opzicht als kleine bisschoppen. Niet
tevreden met over de leden van ééne parochie te heerschen, en deze zooveel mogelijk
te plunderen, streefden zij er naar voor zich zeven en meer parochiën te verwerven,
zooals Hugo von Trimberg in zijn, in 1300 voltooid, gedicht de Renner klaagt(2).
Een ergerlijk middel, dat de geestelijkheid aanwendde, om geld te krijgen, was
het leenen van woekeraars en zelfs het drijven van woekerhandel. Ofschoon misschien
niets door de kerk strenger verboden was, dan de woeker, werd op 't eind der twaalfde
eeuw door de lagere geestelijkheid in Frankrijk openlijk en schaamteloos
woekerhandel gedreven, terwijl ook elders bisschoppen en abten zich niet schaamden
woeker te drijven met kostbare kerksieraden, die zij, tegen een aandeel in de winst,
aan Toscaansche geldhandelaars uit Florence, Siena en andere steden in beleening
gaven(3). Vandaar misschien dat in keuren van Brussel en Antwerpen, in 1292 door
Jan I van Brabant verleend, de geestelijken in één' adem met Lombarden en Joden
worden genoemd(4); en vandaar ook Maerlant's woorden, nadat

(1)
(2)
(3)
(4)

M. Dewez, Histoire Générale de la Belgique III (1827) p. 17-20.
Gervinus, Geschichte der Deutschen Dichtung. II (Leipzig 1871) p. 284.
Hüllmann, t.a.p. II p. 36-37.
‘Voert willen wi, dat monecke, nonne, papen ende alrehande ordenen, Lombarde ende Joden
uut onsen lande ende onsen warandere ende onsen rechteren, wat men an hem doet, dat
tonsen wille si.’ De Brusselsche keur vindt men in den Codex Dipl. Nr CLXXXIII achter
Willems' Rymkronyk van Jan van Heeln (Brussel 1836) blz 541 vlgg., de Antwerpsche bij
J.F. Willems, Mengelingen van vaderlandschen inhoud, I, bl. 439 vlgg.
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hij verhaald heeft, hoe Jezus de geldwisselaars uit den tempel dreef:
‘Dus sal onse Heer wesen ghemoet
Hem allen, die kerkelic goed
Bede vercopen ende ghelden:
Hi salse ute stoten ende scelden.’(1)

Dreven sommige geestelijken ook al niet zelve woekerhandel, dan begunstigden zij
dien toch door bij woekeraars geld op te nemen, wanneer zij in schulden staken ten
gevolge van tentoonspreiding van overdreven pracht bij den eeredienst of in de
huishouding, of van groote geldverzendingen naar Rome. Zoo weet men, dat de
aartsbisschoppen van Mainz, Siegfried II en Siegfried III, van bankiers te Rome,
Bologna en Siena groote sommen tegen 10% leenden, ten deele ook om daarmee
een kostbaren aartsbisschoppelijken mantel te betalen (in 1235)(2). Natuurlijk leenden
de Joden en ook de Christelijke bankiers niet dan tegen zeer hooge rente, en ook
zelden zonder overvoldoend onderpand. Immers de kerk verbood den woeker, en de
woekeraars liepen dus het grootste gevaar zelfs door die bisschoppen, aan wie zij
geleend hadden, en die zelve de rechtspraak over den woeker bezaten, gestraft en
van hun kapitaal beroofd te worden(3). Dientengevolge nam de schuldenlast van
sommige prelaten onrustbarend toe en vervielen zij van het eene kwaad in het andere.
Zoo bv. kwamen eenige bisschoppen van Bazel in het begin der dertiende eeuw er
toe, den bisschoppelijken ring, zijde kerkgewaden en alle kerksieraden voor

(1) Rijmbijbel, vs. 25123-25126.
(2) Hüllmann, t.a.p. II, p. 38.
(3) Zeer terecht zegt daarover H.Th. Buckle, History of civilisation in England I, 1858 (ed.
New-York) p. 206: ‘A certain risk being always incurred by those, who disobey the law, the
usurer, very properly, refuse to lend his money unless he is also compensated for the danger
he is in, from the penalty hanging over him. This compensation can only be made by the
borrower, who is thus obliged to pay, what in reality is a double interest: one interest for the
natural risk on the loan, and another interest for the extra risk from the law.’
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weinig geld aan Joden te verpanden(1). Terwijl de priesters zich niet ontzagen de
kerksieraden te verkoopen of te verpanden, wanneer zij voor zich geld noodig hadden,
waren zij er niet gemakkelijk toe te brengen, ze te gelde te maken, wanneer het noodig
was de armen bij te staan. Vandaar Maerlant's klacht:
‘Wat saltu, verdoemt priester! seggen,
Daert di God sal te voren leggen,
Dat die aerme sterft in de strate
Ende die kerke heeft ghuldine vate?
Ende du sout seggen: ‘der kerken scat
Twi soudic vercopen dat?
Het es der kerken ornament;
Minderdict, ic ware ghescent.’ ‘Neen’, sal weder antworden die goede,
‘Ic cochte den mensche met minen bloede.
Twine micstu niet vorder datte?
Help hem doch met minen scatte.
Wildsture di mede maken rike,
So mesdaetstu dorperlike;
Maer loesture de aerme mede,
Dat es grote ontfaermechede.’(2)

Maerlant had wel het recht zóó te klagen, want in zijnen tijd, toen Jan van Nassau
twintig jaar lang (van 1267-1288) als elect den Utrechtschen bisschopsstoel innam,
heerschte in dat bisdom op financieël gebied de schandelijkste verwarring, eindelijk
door den aartsbisschop van Keulen met - trouwens onrechtmatig en niet streng
gehandhaafd - interdict gestraft(3). Wat had Jan van Nassau namelijk gedaan? Hij had
een groot deel der kerkelijke goederen verpand aan Graaf Floris V van Holland, die
daarom mede door het interdict werd getroffen; en hij had bovendien de gelden
verduisterd, die volgens de besluiten der Lyonsche synode van 1274 sinds 1275 door
den pauselijken praepositus clavarii, Reinerius de Orio, in het bisdom Utrecht

(1) Hüllmann, t.a.p. II. p. 39.
(2) Sp. Hist. III3, 16 vs. 67-82, ontleend aan Ambrosius.
(3) Zie daarover Dr G.H.M. Delprat, Het bisdom Utrecht en het graafschap Holland onder
kerkelijken ban ten jare 1280-1283, in het Kerkhistorisch Archief van N.C. Kist en W. Moll,
III (Amst. 1862), bl. 321-397.
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waren ingevorderd door tiendheffing op de inkomsten der geestelijken ten dienste
van het Heilige Land(1). Daarop doelt Maerlant, als hij zegt:
‘Die kerke seit, si hevet tiende gegeven,
Daer si noyt af te haren doene
Profijt gecreech van enen boetoene,
Dat sijt weet of heeft beseven’(2)

Uit alles trokken de geestelijken voordeel, en niet het minst misbruikten zij daartoe
hunne macht, zoowel de wereldlijke als de geestelijke. Dat in sommige gevallen hun
de rechtspraak was opgedragen, welke zij zooveel mogelijk trachtten uit te breiden(3),
was lang niet altijd eene weldaad voor de maatschappij, want zij waren allesbehalve
onomkoopbare rechters en hadden vaak hun vonnis voor geld veil. Dat verwijt
Johannes van Salisbury hun op 't eind der twaalfde eeuw(4). Gregorius IX verbood in
1230 aan de geestelijken, processen, die bij eene wereldlijke rechtbank aanhangig
waren, voor geld of geschenken aan die rechtbank te onttrekken en voor een
geestelijken rechterstoel te brengen(5), en Hendrik III van Engeland liet, bij een besluit
van 1247, alleen toe, dat processen over huwelijken of testamenten voor geestelijke
rechters werden behandeld(6). De Tempeliers en andere ridders van geestelijke orden
spraken, krachtens hun half wereldlijk karakter, ook als landsheeren recht, vooral
wanneer zij zooals de Tempeliers te Yperen bv. uitgestrekte landgoederen bezaten(7).
Hoe weinig echter de

(1)
(2)
(3)
(4)

Zie daarover boven bl. 163.
Van den lande van Oversee, vs. 120-123.
Zie boven bl. 19 vlg.
Joh. van Salisbury, Policraticus seu de nugis curialium, lib. VI cap. 24: ‘justitiam non tam
veritati, quam pretio reddunt. Omnia namque cum pretio hodie, sed nec cras aliquid sine
pretio obtinebis.’
(5) Schröckh, t.a.p. XXVII p. 146.
(6) Schröckh, t.a.p. XXVII, p. 148.
(7) Warnkönig, t.a.p. I, p. 418. Die bezittingen waren hun reeds ten tijde van Diederik van den
Elzas door hem en andere Vlaamsche edelen geschonken, en in 1171 deed Philips van den
Elzas nog eene aanzienlijke schenking aan Fulco, hun' meester in Frankrijk, onder wien de
Vlaamsche tempeliers ressorteerden. Zie Wilcke, Geschichte des Ordens der Tempelherren,
Halle 1860. II. p. 20 vlg. Dr W. Moll, t.a.p. II2 p. 132.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

211
leeken met de geestelijke rechtbanken waren ingenomen, blijkt uit het verzet, dat de
synodale rechtbanken of seenden in Vlaanderen vonden. Zij gingen al te inquisitorisch
te werk en vergenoegden zich met ontoereikende getuigenissen om iemand tot
geldboeten te veroordeelen, zoodat de inwoners der groote steden dan ook trachtten
zich zooveel mogelijk van die seendgerichten te bevrijden(1). Reeds in de Gentsche
keur van 1192 komt de bepaling voor, dat de bisschop van Doornik slechts ieder
vierde jaar zijn seendgericht houden mocht, en dan nog wel in eigen persoon, want
dikwijls lieten de bisschoppen zich vervangen door een' archidiaconus of decanus(2).
Ook te Brugge, te Damme, en in het Vrije van Brugge was men van 1269-1271
ontevreden over de wijze, waarop de bisschop van Doornik de seendgerichten hield.
Men verweet hem, dat hij op de eenvoudige aanklacht van twee personen de
aangeklaagden openlijk schuldig deed verklaren. De schepenen riepen hem nu voor
de aartsbisschoppelijke rechtbank te Reims, die hem in 1271 (sede vacante)
veroordeelde om de seenden gestreng naar de verordening der canones te houden(3).
Ook op andere wijzen maakte de geestelijkheid misbruik van hare macht. Een
merkwaardig voorbeeld daarvan vinden wij in een' brief van Innocentius IV, in 1247
aan den bisschop van Therouane gericht, naar aanleiding van klachten, tegen de
geestelijkheid ingebracht door de schepenen en inwoners van Yperen(4). Daaruit zien
wij o.a., dat de geestelijken dáár bij het inzegenen van huwelijken en bij het lezen
van lijkmissen

(1) Warnkönig, t.a.p. I, p. 436.
(2) ‘Episcopo non licebit Gandavi synodum celebrare, nisi expletis tribus annis in quatuor
temporibus quarti anni; nec tunc nisi in propria persona.’ Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. VI § 24.
Van die keur sprekende, zegt d'Oudegherst, Annales de Flandres II p. 9, dat de Gentenaars
van de gravin als voorrecht verwierven ‘que l'évesque ne pourroit célébrer synode qu'en trois
ans une fois, et ce en sa propre personne’; en verder, ‘que nul bourgeois de Gand ne seroit
attrayable pour matière ecclésiasticque hors la ville, ny tenu comparoir plus avant qu'en
l'église de sainet Jean; que ceux de Gand pourront desmettre et destituer de leurs offices leurs
curez et coustres, toutes les fois que bon leur semblera.’
(3) Deze uitspraak vindt men bij Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LVII.
(4) Te vinden bij Warnkonig, t.a.p. II1 bijl. LXXXVII.
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meer te rade gingen met de behoeften van hunne beurs, dan met die van de leden
hunner parochie, en onder verschillende voorwendsels veel meer geld van hunne
parochianen eischten, dan hun toekwam(1). Zij waren dus van het geslacht van Gehazi,
den knecht van Eliza, die voor de weldaad, door zijn' meester aan Naäman bewezen,
tegen zijns meesters verbod, eene belooning eischte, maar met melaatschheid werd
gestraft(2), zooals Maerlant zegt:
‘Sijn gheslachte dat sijn si,
Die Sacrament of kerken goed
Vercopen, daeromme sijn bloet
Jhesus sturte, onse Here.
Die bliven lasers emmermere,
Dats onwerd, ende van Gode versteken;
Dus wille die Scrifture spreken’(3).

Zulke priesters gelijken, zegt Maerlant, op den bastaard van hond en wolf:
‘Dit dier hevet bede te gader
Van der moeder ende van den vader
Bede maniere ende haer;
Ende mach bedieden, overwaer,
Na den honde den prochipape;
Die hont wacht vor den wolf die scape,
Ende die pape moet met crachten
Sijn volc vor den duvel wachten;

(1) Zij klaagden: ‘quod decanus christianitatis, rectores ecclesiarum loci Morinensis dioecesis,
quae sua sunt, non quae Jesu Christi, querentes, si contingat simul et semel debere plures
nuptias celebrari, ut plures oblationes extorqueant ab eisdem sub unius missae celebratione
ac uno die id fieri non permittunt. Et si aliqui diversarum parochiarum ipsius villae
matrimonialiter vellent adinvicem copulari, nunquam sinunt hujusmodi matrimonium
consumari, nisi recepta prius a quolibet contrahentium oblationum nomine certae pecuniae
quantitate. Quod si tres dies feriatos subsequenter evenire contingat, ut nuptiae debeant
celebrari, prohibent malitiose banna in ejusdem sollemnitatibus fieri, nisi pro suae libito
voluntatis, in eorundem hominum praejudicium et gravamen. Iidem quoque modum avaritiae
non ponentes, si plures homines simul in eadem villa decedant, ipsorum corpora non permittunt
ex quadam prava consuetudine, ut pro quolibet offeratur sub unius missae celebratione, tradi
ecclesiasticae sepultarae in animarum suarum periculum et scandalum plurimorum.’
(2) II Koningen V vs. 20-27.
(3) Rijmbijbel vs. 13322-13328.
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Ende na den wolf, die leeft bi rove,
So proevic wel ende ghelove,
Dat men selken pape kinnet,
Die sijns volcs ziele nine minnet;
Der liede goet, der liede wijf
Rovet hi, die onsaleghe kaitijf’(1).

Om geld was het velen priesters te doen; voor geld lazen zij missen, sloten zij
huwelijken, dienden zij alle sacramenten toe. Voor geld gaven zij ook aflaten. Wenscht
iemand van zijne gelofte om ter kruisvaart te gaan ontslagen te worden en toch den
aflaat te ontvangen, die het loon der bedevaart zou geweest zijn, Rome, zegt Maerlant,
‘Rome en laetse niet ghebreken,
Soene sent uut ghenoech legate,
Die de traghe doer ghelts bate
Absolveren van allen mesdaden’(2).

De bepaling van de aflaatsom werd aan de pauselijke dispensatoren zelf overgelaten.
Zoo zijn wij gekomen tot de groote kwaal, waaraan de kerk in de middeleeuwen
leed, tot de simonie, waardoor het goddelijke ontheiligd werd en alle waarde verloor,
want, zooals Maerlant terecht zegt, wanneer hij heeft verhaald, dat Judas zijn' meester
voor geld verried
‘Rechts alse eene onwerde dinc:
Want, dat men te cope biet,
Dat en schijnt also wert niet,
Alse dat men dinghet ende souct’(3).

Klachten over simonie waren algemeen; in alle landen trokken de dichters er tegen
te velde. In Engeland schilderde, om slechts een enkel voorbeeld te noemen, Wouter
Maps (sinds 1197 aartsdiaken te Oxford) aldus de geldgierigheid der Roomsche
curie:
‘Roma capit singula et res singulorum;
Romanorum curia non est nisi forum;

(1) Der Naturen Bloeme II vs. 2499-2512.
(2) Der Naturen Bloeme III vs. 1926-1929. Zie het vervolg van deze klacht reeds aangehaald
bl. 101.
(3) Sp. Hist. I7 25 vs. 16-19. Daarom verweten Socrates en Plato ook aan de sophisten, dat zij
de wetenschap voor geld onderwezen.
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Romae sunt venalia jura senatorum,
Et solvit contraria copia nummorum.
In hoc consistorio si quis causam regat
Suam vel alterius, hoc imprimis legat:
Nisi det pecuniam, Roma totum negat;
Qui plus dat pecuniae, melius allegat’(1).

In Frankrijk dezelfde klachten. Sinds daar de pauselijke legaten zijn gekomen, zegt
Guiot de Provins in zijne Bible, is alles het onderste boven gekeerd:
‘Tout est perdu et confondu,
Qant li chardonal sont venu,
Qui viennent ça tuit alumé,
Et de covoitise enbrasé.
Ça viennent plein de symonie,
Et comble de malveise vie;
Ça viennent sanz nule reson,
Sanz foi et sanz religion;
Que il vendent Deu et sa Mère,
Et traïssent nos et lor père.
Tout defolent et tot devorent.
Certes li signe trop demorent,
Que nostre Sires doit monstrer,
Qant li siècles devra finer’(2).

Eene dergelijke klacht lezen wij bij Rustebuef, een' dichter die wel in geleerdheid
ver beneden Maerlant staat, maar die toch met hem vergeleken kan worden door den
moed, den gloed en het talent, waarmee ook hij de gebreken der maatschappij en
vooral der kerk bestreed. Aldus klaagt hij:
‘Rome, qui déust estre de nostre loi la fonde,
Symonie, avarice, et tos max i abonde;

(1) In zijn gedicht In Papam et curiam, aangehaald bij Gieseler, t.a.p. II2 p. 255, waar men ook
nog andere aanhalingen uit Fransche en Duitsche dichters vindt. Maps' satirieke bestrijding
van de gebreken der kerk en vooral van die der Cistercienser monniken is met zijne overige
gedichten uitg. door Th. Wright, The latin poems commonly attributed to Walter Mapes,
London, 1841.
(2) Méon-Barbazan, Fabliaux et contes II (Paris 1808) p. 329 of J.F. Wolfart und Sante Marte,
Des Guiot von Provins bis jetzt bekannte Dichtungen, Halle 1861, p. 51 vlg., vs. 666-679.
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Cil sont plus cunchié qui doivent estre monde
Et par malvais exemple ont honni tot le monde.
Qui argent porte à Rome, asés tot provende a;
On ne les donne mie si com Diex commenda.
On set bien dire à Rome: Si voille empêtrer: d a ;
Et si non voille d a r e , enda la voie, enda!’(1).

Met meer ernst dan sommige pausen namen de vorsten maatregelen tegen de meer
en meer veld winnende simonie(2), doch de kwaal was reeds al te diep ingeworteld,
om nog genezen te kunnen worden. In Duitschland was er in 't begin der dertiende
eeuw reeds over geklaagd door Thomasîn von Zerclaere en anderen; op het laatst
van die eeuw vaart nog Hugo von Trimberg in zijn' Renner met groote bitterheid
tegen Rome uit, tegen die stad, waar alles veil is, zelfs St. Pieter, aan wien men St.
Paulus verkoopt. Al is iemand een dief, een roover, een moordenaar, zegt hij, wanneer
hij maar geld geeft, spreekt men hem heilig; en zoovele bullen deelt Rome aan
pelgrims uit, dat, waren zij met zilver in plaats van met lood bezegeld, men in geene
straat tegen moordenaars veilig zou wezen(3).
Het allerergste was het zeker in Italië, waar Jacopone di Todi, de dichter van het
Stabat Mater, hekeldichten schreef op Paus Bonifacius VIII(4), die wel in de allereerste
plaats om simonie verdiende te worden veroordeeld. Niet te vergeefs zoekt men dan
ook in Dante's Hel naar hen, die schuldig zijn aan de misdaad der simonie. Met dezen
uitroep:
‘O Simon mago, o miseri seguaci,
Che le cose di Dio, che di bontate

(1) Rutebeuf, OEuvres complètes (édit. Jubinal, 1839) I p. 233 vlg. Vgl. ook I p. 225:
‘Je ne voi
Nul prélat de Sainte Yglise,
Qui ne soit compains covoitise,
Ou au mains dame Symonie,
Qui les donéors ne het mie.’
(2) Artikel III van de Pragmatieke Sanctie, die Lodewijk IX in 1269 gaf, luidt aldus: ‘item
symoniae crimen pestiferum, Ecclesiam labefactans, a Regno Nostro penitus eliminandum
volumes et jubemus.’
(3) Gervinus, t.a.p. II p. 288.
(4) Dr A. Pierson, t.a.p. III bl. 473, noot.
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Deono essere spose, e voi rapaci
Per oro e per argento adulterate!’(1)

voert Dante ons naar de plaats, waar, in den achtsten hellekring, de schuldigen worden
aangetroffen, het onderste boven staande in putten, waar de van vlammen omspeelde
voeten en beenen tot aan de dijen uitsteken. Daar zien wij Paus Nicolaas III († 1280),
die Bonifacius VIII verwacht om zijne plaats te vervangen, en van dezen laatste zegt
Dante met verontwaardiging, en, waar het den val van Acco en het handeldrijven
met den vijand betreft, met bittere ironie:
‘Lo Principe de' nuovi Farisei,
Avendo guerra presso a Laterano,
(E non con Saracin nè con Giudei;
Chè ciascun suo nimico era Cristiano,
Et nessuno era stato a vincer Acri,
Nè mercatante in terra di Soldano;)
Nè sommo uficio, nè ordini sacri
Guardò in sè’(2).

In de Nederlanden was de kerk door simonie niet minder bedorven dan elders. Moge
het ook niet altijd en overal zóó erg geweest zijn, als op het eind der twaalfde eeuw
te Luik, toen Bisschop Radulphus de kerkambten zijner diocese door zijn' beul Udelin
in het openbaar liet verkoopen(3), de klachten van Maerlant bewijzen toch, dat ook
dáár de simonie zich onder allerlei gedaanten vertoonde. Bij het kiezen van pastoors
en bisschoppen, zegt hij, lette men niet op hen, wier keus door het volk zelf werd
begeerd, of die het meest verdienden te worden gekozen:
‘Noch waert recht, als men kiesen soude,
Dat mens hadde der lieden wille;
Maer Symoen makets een ghestille,
Want wet heeft verloren hare macht,
Ende nu eist al coop ende cracht.’(4)

(1) Dante, Inferno XIX vs. 1-4.
(2) Dante, Inferno XXVII vs. 85-92.
(3) Barth. Fisenius, Hist. Eccles. Leodinensis, Leod. 1686, p. 249, aangehaald bij Dr W. Moll,
t.a.p. II2 bl. 150.
(4) Rijmbijbel vs. 5260-5264.
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Vroeger was het anders, zegt Maerlant, die zoo vaak een ‘laudator temporis acti’ is,
maar niet ‘se puero’, want dien goeden tijd meent hij niet te hebben beleefd: toen
bv. kon iemand als Eucherius bisschop worden te Lyon, alleen omdat een engel had
geopenbaard, dat hij den bisschopsring waardig was, maar, voegt hij er bij:
‘Dus ne kiest men nu niet bi jare.’(1)

Hoe men in zijn' tijd koos, vertelt Maerlant elders:
‘Nu comt een prinche ende gebiet,
Dreget, bidt ende miet,
Ende maect groten onvrede,
So dat hi sinen neve optiet
In biscopsdoeme of anders iet,
Daer groet gewin volget mede;
Optie wulle men al siet,
Der scape sorge men al vliet;
Heeft men die werdichede,
't Scaep beveelt men den vrede.’(2)

Dientengevolge wordt het priesterkleed door allerlei onwaardigen gedragen, en de
bisschopszetel ingenomen door hen, die zulk eene eereplaats allesbehalve verdienen,
hetzij al te jonge menschen, die nog geen genoegzaam overwicht op hunne
gemeenteleden konden hebben(3), hetzij domme, plompe mannen, wier ongeschiktheid
voor het priesterambt aan Maerlant het recht geeft om te zeggen:
‘Hets menich onbesceden swijn
Te priesterscap geresen.’(4)

Immers de priesterwijding brengt de wijsheid niet aan, en

(1) Sp. Hist. III5, 45 vs. 36.
(2) Ene Disputacie van onser Vrouwen, enz. vs. 342-351. Vgl. Der Naturen Bloeme II vs.
671-692.
(3) Maerlant verhaalt, dat de Joodsche priesters minstens vijf en twintig jaar oud moesten zijn,
en voegt er dan bij, Rijmbijbel, vs. 5502-5504:
‘Maer nu werden si vele te vroe
Papen, in die nuwe wet
Ic wane sijt some lieten bet.’
(4) Eerste Martijn, vs. 297 vlg.
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‘Al heeft een sot op thoeft gescoren
Ene breede crune toten oren,
Hines te vroeder niet een saet.’(1)

Ja, sommigen hadden zelfs niet eens de volle priesterwijding ontvangen, zooals Jan
van Nassau, die in 1267 tot bisschop van Utrecht werd gekozen door den invloed
zijner bloedverwanten, Reinoud van Gelre en Dirk van Kleef, maar die ‘welna een
waerlic (d.i. wereldlijk) man ende simpel’ genoemd wordt(2).
Neven van vorsten en hooge geestelijken (niet zelden ook bastaarden), mannen
die nauwelijks in staat waren eene mis te lezen, maar veel geld voor eene
winstgevende parochie of plaats in een kapittel hadden kunnen besteden, gingen
strijken met de vette praebenden, maar geleerde, doch arme clerken werden steeds
voorbijgegaan. Daarover werd in Duitschland in 1216 door Thomasîn von Zerclaere
in zijn Welhischen Gast geklaagd. Waarom, vraagt hij, zou men nog ter hoogeschool
gaan en studeeren, wanneer list boven geleerdheid gaat:
‘Man lernet lôsheit dâheim wol,
Dâmite man ze hove sol
Werven pharre unde phruont.
Seht, wie wol die bischolf tuont,
Swer si sîn, die dâ gebent
Kirchen den, die alsô lebent!
Seht, dâmit hân si gemachet,
Daz niemen durch lernunge wachet.
Swer sînen herren lobet vil,
Swaz er tuot, slâfe swenner wil:
Der ist hüfsch unde gevuoc,
Dem sol man geben ouch genuoc,
Der “ja herre” sprechen kan,
Der mac wol sîn ein biderbe man.
Seht, daz hât die phaffen gar
Traege gemachet, daz ist wâr,

(1) Der Kerken Clage, vs. 23-25.
(2) Zie J. Beka, Chronicon auctius (bij A. Matthaeus, Veteris Aevi Analecta III. Hag. Com. 1738,
p. 172), ook overgenomen in de Chronica de Trajecto et ejus episcopatu (bij Matthaeus,
t.a.p. V p. 341): ‘vir quasi laicalis et secularis.’
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Daz si die kunst zu rükke werfent,
Wan si dermite lützel wervent’(1).

De reden, waarom men de geleerde clerken bij de ongeleerde achterstelt, geeft hij
vervolgens op. De bisschop,
‘Der selbe niht gepredegen kan,
Wil daz sîne phaffen gar
Sîn âne kunst als er, deist wâr’(2),

en daarvan is dan ook het gevolg, dat de geleerde clerken
‘Swenn si von schuole komen sint,
Sô hât man dâ ze hove ein rint
Baz danne si’(3).

Maerlant's klachten komen daarmee overeen:
‘Wisten papen ende clerke,
Biscoppe ende heren van der kerke
Dien rouwe van der helscer pine,
Daer hen inne staet te sine,
Si souden scuwen symonie,
Si souden node haren neven
Die grote vette provende geven,
Eer sijs te rechte werdich waren;
Men soude niet vercopen, twaren,
Ons Heren erve noch verhuren.
Geloefden si wale dier Scrifturen,
Goods erve, dats kerkelic goet,
(Hi storter omme sijn bloet,)
Dat souden hebben sine liede
Dor vrientscap ende [niet] dor miede.
Een rike man, die cume can beden
Sinen pater noster ende sinen crede,
Hevet provende ende personaet;
Een arme clere, die bi hem staet,
Die ter cure es wel fondeert,
Hevet cume dat hi verteert.
Hierbi wert clergie onwaert,
Dies de menege heeft begaert.

(1) Thomasîn von Zerclaere, Der Welhische Gast (uitg. door Dr H. Rückert, Quedlinburg 1852)
vs. 6389-6406.
(2) Thom. von Zerclaere. Der Welhische Gast, vs. 6541-6548.
(3) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 6583-6585.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

220
Wisten si dien loen van der daet,
Si souden scuwen dit baraet’(1).

Ergerlijk was dan ook het jacht maken op vette praebenden, die men door geld, door
vleierij en door list zocht te verkrijgen:
‘Alse vallen prelatien
In kerken ende in canosien,
Daerwaert spoedet metter vaert!
Deen gaet smeken, dander vrien;
Daer siet men der symonien
Sere togen haren aert.
Wie sijn si, die daer tvette af syen?
Die therte hebben met reinardien
Van binnen bewist ende wel bewaert.
Men hevet wat doen van clergien:
Met loesheiden, met scalkernien
Machmen comen in Gods wijngaert:
Dus blivet fruut al onbewaert,’(2)

zegt Maerlant, en elders:
‘Clerke varen te Rome waert;
Dat es een vreselike vaert,
Daer si oec groet gelt om verteren;
Want si willen impetreren
Provende met groter eren.
Gevalt dat si te lande keren,
So comt een corts, ende nemet saen
Al dat si hebben begaen’(3).

Die koorts echter komt niet bij allen even spoedig en menigeen geniet nog lang van
hetgeen hij bejaagd heeft; maar, daar het hem alleen om voordeel te doen was, toen
hij naar het geestelijk ambt dong, beijvert hij zich in 't minst niet, een goed herder
voor zijne schapen te zijn, integendeel
‘Hevet hi die rente dan,
Hem en roect waer die wulf ran,

(1) Alexander VII vs. 627-652.
(2) Van den lande van Oversee, vs. 144-156.
(3) Alexander X vs. 1481-1488.
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Die dat scaep verteerde;
Absolucie, segel ende ban
Es al te copen mettien man,
Hem en roeket wiet deerde’(1).

Over het algemeen golden de klachten, die wij aanhaalden, zij het dan al niet
uitsluitend de wereldlijke geestelijken toch meer hen dan de geordende; waren
strijdlust, weelderigheid, onmatigheid, onkuischheid en geldzucht bij de monniken
en nonnen lang niet ongewoon, het waren toch voornamelijk de pauselijke legaten,
de bisschoppen, de kapittelheeren en de parochiepriesters, over welke wij hoorden
klagen. Toch was het leven der kloosterlingen allesbehalve onberispelijk. Ook voor
Vlaanderen geldt de schildering, die Hugo von Trimberg in den Renner van het
Duitsche kloosterleven geeft. De kloosterlingen, zegt hij, laten alle tucht varen;
ontevredenheid voert hen buiten de kloosters; willekeur, ontucht, hebzucht
ondergraven het kloosterleven, en onder Gods banier trekt de schande van land tot
land, en menige euveldaad verbergt zich onder monnikskap of nonnesluier(2). Ook
Maerlant klaagt over den achteruitgang van het kloosterleven, over de weelde der
kloosterlingen, hunne onmatigheid en hebzucht. Als hij in zijn' Spiegel Historiael
spreekt van Pachomius, den leerling van Antonius, die in de vierde eeuw in Egypte
het kloosterleven sterk bevorderde, vertelt hij, hoe deze vrome monnik God bad om
te mogen weten, hoe het na zijn' dood met de orde, die hij gesticht had, zou gaan,
en, zegt Maerlant,
‘Doe ontecte hem God al bloot,
Dat cloestren ende abdien
Wassen souden ende dijen,
Ende datter vele wel souden leven,
Ende vele haerre doget begeven
Bi roukeloesheden, bi ommaten
Van den onnutten prelaten,
Die omme die eere souden stunen,
Niet om bate bidden no runen.

(1) Ene Disputacie van onser Vrouwen, enz., vs. 368-371.
(2) Gervinus, t.a.p. II p. 284.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

222
Dus salmen verstoten die goede,
Ende maken quade met overmoede.
Dan sal die regle bi naer al
Keeren in den swaren val,
Ende diese so sullen begeven,
Sullen in der weelden leven’(1).

Dat de kloosters en abdijen in aantal en rijkdom zouden toenemen, werd met recht
voorspeld. Wie ook slechts oppervlakkig met de geschiedenis der abdijen bekend is,
weet toch wel, welke uitgestrekte bezittingen zij hadden en welke belangrijke renten
en tienden de abten trokken. Tot de vrijheden, die de abdijen in de middeleeuwen
ontvingen, behooren patronaatsrechten op kerken en kapellen, recht van tolheffing
op hare bezittingen en vrijdom van tolbetaling, recht van tiendheffing en inning van
het tributum of optimum catallum(2) enz., enz. Deze vrijheden ontvingen zij onder
den naam van elemosinae, daar zij oorspronkelijk bestemd waren, om de
kloosterlingen in de gelegenheid te stellen, uitdeelingen aan de armen te doen. De
armen echter leden honger en koude.
‘Ay here! en saels u niet ontfarmen,
So dat mijn lichame werde gevoedt?

(1) Sp. Hist. III3, 29, vs. 80-94.
(2) Het optimum catallum, of, zooals men ook zeide, het beste hovet, is eene belasting, die deels
eenmaal, deels jaarlijks (en dan gewoonlijk van twee denariën) opgebracht werd door de
tributarii, onvrijen, maar die toch eene sport hooger op de maatschappelijke ladder stonden
dan de eigenen. Warnkönig, t.a.p. III1 p. 25-34. Het woord catallum, eigenlijk capitallum,
dat men desnoods met hoofdgeld kan vertalen, beteekent niet geld, dat per hoofd werd
opgebracht, maar geld, dat werd opgebracht in plaats van het caput bestiae, dat men vroeger
in natura moest leveren. De tributarii, die naar deze belasting ook homines capitales genoemd
werden, waren dus menschen, die het optimum catallum, d.i. het beste stuk vee moesten
opbrengen. Evenals caput bestiae voor bestia vindt men in 't mnl. naast quekenoot ook
quekenhoot (hoot = hovet) voor queck. (Zie Dr M. de Vries, Taalgids III. 1861 bl. 199-202.)
Daar nu het vee het voornaamste roerend goed was, dat men bezat, werd capital of catallum
ook in 't algemeen voor roerend goed genomen, en vandaar de beteekenis, die ons woord
kapitaal heeft. De verbasterde vorm kateyl komt zoowel in den zin van vee voor, als ook
herhaaldelijk in mnl. keuren in dien van roerend goed tegenover ervachticheden (onroerende
goederen), en later weder (o.a. bij Cats, uitg. Van Vloten, I bl. 441 a) door inkrimping van
de beteekenis roerend goed, in dien van huisraad, waarom Cats dan ook spreekt van
huyskateylen (t.a.p. I bl. 407a en 477 a).
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Dus roepen si met ydelen darmen,
Met sieken leden, met naecten armen;’

maar, zoo spreekt Maerlant de kloosterlingen toe,
‘Gi sit in weelden bider gloet;
Gi en laetse niet bi u geharmen,
Gi jaechse, die gi soudt bescarmen,
Ende hebt der Heileger Kerken goet,
Dat u te rechte noyt en bestoet’(1).

In vroegere eeuwen waren aan de abdijen uitgestrekte landerijen geschonken, zoowel
bouwland als wildernis en moerassen, die de monniken dan tot vruchtbaar land
maakten of lieten maken; maar in de dertiende eeuw namen die schenkingen sterk
af, daar men zeer bevreesd begon te worden, dat langzamerhand alle landgoederen
in handen der geestelijkheid zouden komen, en dus niemand, die niet haar gehoorzame
zoon was, er eenig voordeel meer van trekken zou. De vorsten koesterden dezelfde
vrees en gingen daarom zooveel mogelijk het schenken van grondeigendommen aan
de geestelijkheid tegen. Margareta II van Vlaanderen o.a. verbood aan de kloosters
en abdijen, zonder verlof van den landsheer nieuwe landerijen en landrenten door
koop of schenking te verwerven(2).
Daar de abdijen zoovele landerijen bezaten, waarvan zij de vruchten inoogstten,
en nog bovendien zoovele tienden in natura ontvingen, en zoo weinig aan de armen
uitdeelden, terwijl de kloosterlingen zelve onmogelijk alles konden verteren, wat zij
in hunne voorraadschuren binnenhaalden, moesten zij er wel toe komen, hetgeen zij
overhielden te verkoopen, en daar dat zeer veel was, konden zij met recht kooplieden
genoemd worden. Van verkoopen kwamen zij nu ook al zeer spoedig tot handeldrijven
door het inkoopen van waren, die zij met voordeel

(1) Der Kerken Clage, vs. 148-156.
(2) ‘Lege vetuit monasteria latifundiis augeri; hoc est, illis in tota Flandria ademit dynastias,
terras, reditusque, nisi ex consensu principis, emendi potestatem.’ Marchantius in zijn Flandria
commentariorum libris IIII descripta, Antwerpiae Plantijn, 1596, aangehaald bij Warnkönig,
t.a.p. I p. 181. Dergelijke bepalingen werden ook te Lübeck, Erfurt, Montpellier en elders
gemaakt. Zie Gieseler, t.a.p. II2 p. 274 noot s: en Hüllmann, t.a.p. II p. 129.
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trachtten aan den man te brengen, en de handelszaken der geestelijken namen allengs
zóózeer toe, dat menig klooster zijne kantoren had in de groote steden, waar dan
eenige monniken geheel als handelaars leefden(1). In Vlaanderen waren het
inzonderheid de monniken van St. Bavo te Gent, die zich door den handel verrijkten.
Ten gevolge van de tolvrijheid, die zij in het Duitsche rijk bezaten, hadden zij het
monopolie van den wijnhandel in Gent, daar niemand den wijn zoo goedkoop leveren
kon als zij(2).
Dreven de geestelijken handel, dan moesten zij, meende men, ook dezelfde
belasting betalen, waaraan andere handelaars onderworpen waren; maar de
geestelijkheid, prat op haren vrijdom van lasten, bekommerde zich om de eischen
der landsheeren of stedelijke regeeringen in dit opzicht niet(3), en vandaar dikwijls
hevige strijd. Zoo meende b.v. de regeering van Gent in 1287 en 1288, gesteund door
't gezag van Philips den Schoonen, dat zij van de geestelijken, wanneer zij handelaars
waren, belasting mocht heffen, waarom zij dan ook hen, die weigerden, liet gevangen
zetten. De aartsbisschop van Reims en de bisschop van Doornik verdedigden de
immuniteit der geestelijken, en zelfs de paus, Nicolaas IV, vaardigde in 1289 eene
bul uit, waarin hij met den ban dreigde, indien de magistraat van Gent die immuniteit
niet onaangetast liet. Door eene overeenkomst werd het geschil beslecht(4).
Rijk door landbezit en nog rijker geworden door het drijven van koophandel, waren
de abdijen dus wel sinds den tijd van Pachomius in aanzien toegenomen. Zij waren
het ook in aantal.
In Vlaanderen bestonden in de dertiende eeuw dertien Benedictijner-abdijen (zeven
in Dietsch-, zes in Fransch-Vlaanderen) en vijf Benedictijner-vrouwenkloosters(5).
In Holland had men,

(1)
(2)
(3)
(4)

Hüllmann, t.a.p. II p. 128.
Warnkönig, t.a.p. I p. 427.
Hüllmann, t.a.p. II p. 127-129.

Warnkönig, t.a.p. II1 p. 81-82.
(5) Warnkönig, t.a.p. I p. 411-413. Drie van die abdijen, door St. Amand gesticht, de St. Baafsen de St. Pietersabdij te Gent, en de derde ‘tote Elymont, dat Sente Amandt in Pevele heet,’
vermeldt Maerlant een paar maal, Sp. Hist. III6 60 vs. 53-90, III8, 36 vs. 45-50.
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behalve de oude abdij van Egmond, alleen het vrouwenklooster van Rijnsburg, dat
wel eens te onrechte tot de orde van Clugny gebracht wordt, in Zeeland alleen het
vrouwenklooster van Hemelspoort op Walcheren(1), maar overigens waren er in de
Noordelijke Nederlanden, vooral in Utrecht, Friesland en Groningen, vele
Benedictijner abdijen. Zij dagteekenen grootendeels uit overoude tijden, daar reeds
gedurende de regeering van Justinianus de H. Benedictus leefde,
‘Die sine reghele rochte te gevene
Den swarten moenken van sire orde’(2).

De oudste abdijen in Vlaanderen waren zelfs al in de zevende eeuw gesticht, en, wat
de monniken aangaat, Benedictus' regelen, zegt Maerlant,
‘Die houden si noch van worde te worde
Vaste in parkement bescreven;’

maar, voegt hij er bij,
‘God geve, dat siere na moeten leven!’(3)

bewijs, dat op het leven der zwarte heeren - de aristocratie onder de monniken - in
zijn' tijd niet bijzonder te roemen viel.
Kloosters der Cluniacensers schijnen in Vlaanderen evenmin bestaan te hebben
als in Noord-Nederland(4), ofschoon misschien enkele Benedictijner-kloosters tot de
orde van Clugny behoord hebben(5); de Cluniacensers toch waren oorspronkelijk
Benedictijnen, maar door Berno (910), abt van Clugny, en vooral door zijn' opvolger
Odo (927-941) aan gestrenger orderegelen onderworpen(6). Maerlant verhaalt, ofschoon
niet geheel nauwkeurig, dat in 913:

(1) Dr R.C.H. Römer, Geschiedkundig Overzigt van de kloosters en abdijen in Holland en
Zeeland I (Leiden, 1854), bl. 24-41, 44-53, 102-124.
(2) Sp. Hist. III6, 23 vs. 26 vlg.
(3) Sp. Hist. III6, 23 vs. 28-30. Rutebeuf zegt van hen (Oeuvres, I p. 240):
‘Mult de bien soloient faire, mais il en sont lassé.’
(4) Dr W. Moll, t.a.p. II2 bl. 18.
(5) Warnkönig, t.a.p. I p. 413.
(6) Gieseler, t.a.p. II1 p. 256 vlgg.
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‘Die swarte ordine van Clungi’

gesticht werd door Odo, en dan voegt hij er bij:
‘Die ordine was wert int beghin;
Nu esser laeuweyt comen in,
Want rijcheit, le licheit ende weelde
Die versmort ons Heren heelde’(1).

Bezat de orde van Clugny in Vlaanderen weinig of geen' aanhang, geheel anders was
het met eene later gestichte orde, die der Cisterciensers of grauwe monniken(2),
waarvan in 1098 Robert de stichter en de eerste, Albericus (sinds 1100) de tweede,
en Stephanus Harding (1109-1115) de derde abt was(3). Deze laatste was het
voornamelijk, die aan de orde hare regelen schonk, welke in de eerste plaats armoede
voorschreven. Maerlant zegt:
‘Si uuten hem aldaer ter stede
Kerken, offrande ende outare,
Ende alle tienden harentare,
Ende si gheen leec volc graven selen;
Rente van ovene ende van melen,
Eygijn dorpers, eighine dorpe,
Dat wildsi dat men al verworpe’(4).

Bij deze verzen, uit Vincentius vertaald, voegt Maerlant uit zich zelf eenige half
ironische regels, die bewijzen, dat in zijn' tijd de orde der Cisterciensers zeker niet
de minst bedorvene was:
‘Hoe groot een snuedel hi was, dese Steven,
Entie ghone, dies met hem bleven,

(1) Sp. Hist. IV2, I vs. 27-30.
(2) Zoo worden zij door Maerlant genoemd, Sp. Hist. IV3, 26 vs. 40 en 28 vs. 59. In den eersten
tijd droegen zij een bruin of zwart kleed; maar van hun tweeden abt, Albericus, ontvingen
zij een wit kleed, ofschoon dat den monniken aanvankelijk mishaagde, en de abt zich op
eene verschijning van Maria moest beroepen, om hen met deze nieuwigheid te verzoenen.
Over dat witte kleed droegen zij een donker scapulier en op reis een donkeren mantel; vandaar
hun naam grauwe of schiere monniken, monachi grise[...]. Zie Schröckh. t.a.p. XXVII, p.
254 vlg.
(3) Sp. Hist. IV3, 9 vs. 6-66. Zie daarover Schröckh, t.a.p. XXVII p. 250-258 en Dr W. Moll,
t.a.p. II2 bl. 18 vlg.
(4) Sp. Hist. IV3, 28 vs. 36-42.
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Dinken mi die vroede abten nu togen,
Die nu al dit te copene pogen,
Dat men hem doe boot omme niet!
Wie es die nauweren coepman siet
Dan die grawe moenc? in weet, wie.
Des godshuus goet, na dat ict zie,
Salsi eer borgen twee deels jaers,
Eer si goet coops ghelosen thaers.
Zee ende lant si dorlopen
Omme copen ende vercopen;
Den riken gheven si sepulture,
Der aermer hebben si ghene cure.
Ja die van Vauchele, of dit wel zit,
Hebben ghecocht galge ende pit!
Verghevet mi, biddic, lieve liede,
Dat ic die waerheide bediede.’(1)

In de twaalfde eeuw waren er vijf Cistercienser-mannenkloosters in Vlaanderen(2),
maar sedert het begin der dertiende eeuw werden daar nog zeventien vrouwenkloosters
der Cisterciensers gesticht, een verschijnsel, dat zich uit de vroomheid van Gravin
Johanna verklaren laat, die er zelve vele stichtte, evenals hare zuster Margareta en
hare schoondochter Beatrix(3).
In Holland daarentegen waren slechts twee, in Zeeland slechts drie
vrouwenkloosters van deze orde(4).
Van eene andere orde, die der Praemonstratensers of witte heeren, in 1120 door
Norbert van Xanten gesticht, en daarom ook de orde der Norbertijnen genoemd,
waren vier mannenen twee vrouwenkloosters in Vlaanderen(5), twee mannen-

(1) Sp. Hist. IV3, 28 vs. 53-70. Ook Rutebeuf verwijt aan de Cisterciensers, dat zij geldgierig
zijn en handel drijven, OEuvres, I, p. 241:
‘Mais de tant me deplaist que il sont marcéant.
Et de carité faire deviennent recréant.’
(2) Warnkönig, t.a.p. I p. 414 vlg.
(3) Warnkönig, t.a.p. I p. 415; d'Oudegherst, Annales de Flandre, II p. 63.
(4) Dr R.C.H. Römer, t.a.p. I bl. 53-62, 124-147.
(5) Warnkönig, t.a.p. I p. 416. Dicht bij Vlaanderen lag de beroemde Praemonstratenser-abdij
van St-Michiel te Antwerpen, door Norbert zelven gesticht. Zie daarover J.H. Darings in 't
Belgisch Mus um, VI (1842), bl. 109-152. Rutebeuf zegt van de witte heeren, OEuvres, I p.
241:
‘Il sont par dehors blanc, et par dedens sont noirs.’
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kloosters en één vrouwenklooster in Holland, en in Zeeland de beroemde
Middelburgsche abdij met het vrouwenklooster Zoetendaal(1).
Verder waren er verschillende stiften van canonici regulares en saeculares(2), terwijl
vooral de begijnhoven, waarvan België het vaderland was, in de dertiende eeuw sterk
toenamen(3).
Reeds in 1185 bestond er een begijnhof te Brugge, maar in de dertiende eeuw
waren er in Vlaanderen nog tien andere, waaronder twee te Gent en drie in Waalsch
Vlaanderen. In Holland waren er in de dertiende eeuw minstens acht; in Zeeland was
er alleen een te Middelburg, waar ook, althans in het begin van de 14de eeuw, zich
begaerden gevestigd hadden(4), mannen, zooals er sinds het midden van de 13de eeuw
in Vlaanderen en elders volgens dezelfde regelen als de begijnen leefden; maar dat
het niet altijd de ware vroomheid was, die hen ‘den beggaert leerde maken’, en dat
vele al spoedig de vleeschpotten van Egypte, d i. de wereldsche genietingen,
terugwenschten, welke zij zich ontzegd hadden, blijkt uit Maerlant's woorden:
‘Sulc es, die ontcropen sceen
Der werelt ende liet haer leen,
Ende leerde den beggaert maken;
Die liet bedinge ende ween,
Opt hout te slapene ende op steen
Ende dat lange waken;
Nu loept hi gelijc der reen
Die werelt dore alineen,

(1) Dr R.C.H. Römer, t.a.p. I bl. 69-87, 153-171.
(2) Warnkönig, t.a.p. I p. 416-418, Dr R.C.H. Römer, t.a.p. I bl. 62-69, 147-152.
(3) Zie daarover Warnkönig, t.a.p. I p. 419-423, maar vooral ook: Mosheim, De beghardis et
beguinabus, Lips. 179[...]; Hallmann, Die Geschichte der belg. Beghinen, Berlin, 1843, en
Wijtsman, Des béguinages, Gand 1862. Onder begijnen verstaat men ongehuwde vrouwen
of weduwen, die, zich door eene bijzondere kleeding onderscheidende, bij elkaar in een
gesticht - begijnhof - wonen onder opzicht van eene meesteres, en zich hebben voorgenomen
een vroom en zedelijk leven te leiden, zonder juist zich door eene gelofte verbonden te
hebben, om voor goed de wereld te verlaten. Eene verklaring van het woord begijn (=
gebedenprevelaarster, kwezelken) gaf ik in Noord en Zuid II (1879) bl. 357-360.
(4) Dr. R.C.H. Römer, t.a.p. I bl. 234-253.
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Waer hi hare mach genaken.
Egypten, daer hi eerst in dween,
Dinct hem so goet, dat hem engeen
Jherusalem dinct smaken;
Ic kenne al dese saken.’(1)

Reeds zeer vroeg stonden begijnen en begaerden ook in de Nederlanden bij 't volk
slecht aangeschreven(2): zij werden evenzeer van ketterij als van losbandigheid
beschuldigd en ook, onder den naam lollaerds (d.i prevelaars, kwezelaars) of
lollebroeders, heftig beschimpt en bespot, ofschoon het ongunstig oordeel, door
geestelijken zoowel als door leeken uitgesproken, misschien niet zoozeer de Belgische,
als wel de Duitsche begijnen en begaerden treft(3); terwijl het zich ook eerst in de
veertiende eeuw luider doet hooren, want in de dertiende nam hun aantal nog
ontzettend toe.
Nog grooter aanhang vonden in dien tijd in Vlaanderen de bedelorden. Zoo verrezen
er kloosters van Augustijners(4), Carmelieten(5), Theresianen(6) en Willemijnen(7), en
inzonderheid van de groote bedelorde der Franciscanen(8), vooral bij Gravin Johanna
geliefd(9), met de filiaal-orden der Clarissen(10), der Urbanisten en der Tertiariërs; en
van de orde der Domini-

(1) Ene Disputacie van onser Vrouwen, enz. vs. 326-338.
(2) Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae VI p. 231 233. Rutebeuf oordeelt allesbehalve
gunstig over de begijnen. Zie OEuvres, p. 159 vlg. waar zij van ongeoorloofden omgang met
de Carmelietermonniken beschuldigd worden; p. 173, waar gezegd wordt, dat zij een wijd
kleed dragen en ‘desouz les robes font ce que pas ne vous di’; en ook p. 186 vlg. Le diz des
béguines.
(3) Warnkönig, t a.p. I. p. 422.
(4) Te Gent in 1296 vermeld, te Brugge sinds 1248, en een ander sinds 1275, te Yperen sinds
1263. Zie Warnkönig, t.a.p. II1 p. 24, 115, 183. Te Middelburg was er een op het eind van
de 13de eeuw, zie Dr R.C.H. Römer, t.a.p. I bl. 233 vlg.
(5) Te Gent in 1287, te Brugge in 1266, te Yperen in 1260. Zie Warnkönig, t.a.p. Te Haarlem
in 1249 Zie Dr R. C H. Römer, t.a.p. I bl. 227 vlg.
(6) Te Gent in 1248. Zie Warnkönig, t.a.p. II1 p. 24.
(7) Te Brugge in 1249. Zie Warnkönig, t.a.p. II1 p. 115.
(8) Zie bl. 168.
(9) Le Glay, Histoire des comtes de Flandre II p. 55 vlg.
(10) Te Brugge in 1270 gesticht. Zie Warnkönig, t.a.p. II1 p. 115.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

230
canen of preekheeren, die in Vlaanderen zeer veel aanzien verkreeg(1).
Laat Maerlant zich hoogst ongunstig uit over de Benedictijner-, Cluniacenser- en
Cistercienser-monniken, de bedelorden worden niet bij name door hem gegispt, en
zijne ingenomenheid met de wijze, waarop St. Franciscus had geleefd, bewijst, dat
hij ten minste het karakter van de door hem gestichte orde niet afkeurde, zooals wel
zijn beroemde oudere tijdgenoot, Willem van St. Amour, die, als professor der
Sorbonne te Parijs, met hevigheid tegen de bedelmonniken te velde trok, en in 1256,
in overleg met verscheidene collega's, tegen hen zijn beroemd boek: De periculis
novissimorum temporum schreef, dat Thomas Aquinas in 't volgend jaar trachtte te
wederleggen door een geschrift Contra impugnantes Dei cultum et religionem(2). Zag
Willem van St. Amour in het drijven der bedelmonniken de gewisse teekenen, dat
de jongste dag nabij was(3), en verweet hij hun, dat zij de eerste plaatsen innamen bij
de feestmalen der groote heeren, de leerstoelen aan de hoogescholen bezetten, naar
eer en heerschappij streefden en over het algemeen vleiers en huichelaars waren,
Maerlant doet, zooals wij gezien hebben, aan de geestelijkheid dezelfde verwijten,
zonder dat wij weten, of hij juist het oog op de bedelmonniken heeft, en dus met
Willem van St. Amour overeenstemt. Deze keurt het bedelen over het

(1) Te Gent in 1227, te Brugge in 1233, te Yperen in 1273, te Bergh in 1240. Zie Warnkönig,
t.a.p. II1 p. 23, 115, 183, II2 p. 79. Te Zierikzee in 1255, te Haarlem omstreeks 1290. Zie Dr
R.C.H. Römer, t.a.p. I bl. 224-227.
(2) Zie daarover Schröckh, t.a.p. XXVII p. 458-473 en A. Jubinal, OEuvres de Rutebeuf I (1839.)
Notes et éclaircissements p. 382-395. Rutebeuf trok in dezen strijd openlijk partij voor Willem
van St. Amour. Toen deze uit Frankrijk was gebannen door eene bul van Paus Alexander
IV, schreef hij daarover twee klaagzangen: Li diz en La complainte de maistre Guillaume
de St. Amour (OEuvres I p. 71-86). Instemmende met de denkbeelden van den Parijschen
professor, laat Rutebeuf zich herhaaldelijk scherp uit tegen de bedelmonniken, de Jacobijnen
(Dominicanen) en Cordeliers (Franciscanen) in zijne gedichten ‘De la descorde de l'université
et des Jacobins (OEuvres I p. 151-154); Les ordres de Paris (I p. 158-169); La chanson des
ordres (I p. 170-174); Li dis des Jacobins (I p. 175-179); Li diz des cordeliers (I p. 180-185);
Li dis des règles (I p. 188-195); Li diz de frère Dénise (I p. 260-272).
(3) Zie ook Maerlant in zijn' Rijmbijbel, vs. 25488, reeds aangehaald bl. 205.
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algemeen af, en meent, dat de monniken Christus in het doen van goede werken, d.i.
in arbeiden, en niet in bedelen moeten navolgen. Maerlant schijnt ook van die meening
te zijn, als hij, met eenigen spijt, van vroegeren tijd zegt:
‘Moenke wonnen hare tere
Doe met ambachte ende met pinen;’(1)

maar daar staat weer tegenover, dat hij de regelen der Franciscanerorde niet
ondubbelzinnig prijst, wanneer hij zegt, dat Franciscus daarbij zoo getrouw mogelijk
de regelen volgde, die Jezus aan zijne leerlingen gaf, toen hij ze twee aan twee
uitzond(2).
Ook waren het dikwijls de bedelmonniken zelve, die krachtig het toenemend
zedenbederf in de kerk zochten tegen te gaan. In dat opzicht vond Maerlant bezielde
geestverwanten in twee Duitsche minderbroeders, David en Berthold van Regensburg.
De eerste, in 1226 leeraar der theologie in het Franciscanerklooster te Regensburg,
later te Augsburg († 1271), reisde predikend rond, soms alleen, soms met Berthold,
die zijne beroemde zendingsreizen in 1250 begon en in 1272 stierf(3). Vooral de laatste
maakte een ontzettenden opgang en boeide duizenden van toehoorders door zijne
preeken en voordrachten(4). Onwillekeurig denkt men bij hem aan den beroemden
Brabantschen prediker, den mysticus Jan van Ruusbroec (geb. 1294), die in het
midden der veertiende eeuw, evenals Maerlant vóór hem gedaan had, de gebreken
der geestelijkheid onverschrokken berispte, hun ijdelheid, zucht naar weelde en
hebzucht verweet, en ook vooral de bedelmonniken niet spaarde, die in zijn' tijd al
even hebzuchtig waren als de andere(5). Uit de werken van Ruusbroec zien wij, dat
het zedenbederf in de kerk, in plaats van door de klachten van Maerlant en zoovele
anderen sinds de

(1) Sp. Hist. III3, 38 vs. 32 vlg.
(2) Rijmbijbel, vs. 22786-22788. Zie boven bl. 69.
(3) Gervinus, t.a.p. II p. 273-276.
(4) Fr. Pfeiffer, Berthold von Regensburg, Vollst. Ausgabe seiner Predigten, Wien 1862.
(5) Zie A.A. van Otterloo, Johannes Ruysbroeck, een bijdrage tot de kennis van den
Ontwikkelingsgang der Mystiek, Amsterdam, 1874, bl. 334-342.
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dertiende eeuw af te nemen, integendeel in de veertiende nog toenam, zoodat het
zelfs in de vijftiende eene hoogte kon bereiken, die de kerkhervorming noodzakelijk
moest maken. De onzedelijkheid der priesters en monniken toch was het, die het
gezag der kerk ondermijnde en het mogelijk maakte, dat het beschaafdste gedeelte
van Europa zich geheel van Rome en de kerk kon losscheuren. Uit de ergernis over
het zedenbederf der kerkdienaren groeide langzamerhand die tegenzin tegen de kerk
van Rome, welke de kerkhervorming zoo grooten aanhang deed verwerven; en om
die reden worden zij, die, zooals Maerlant en Ruusbroec, het zedenbederf der
geestelijken in hun' tijd bestreden, wel eens voorloopers der hervormers genoemd.
‘Ruusbroec,’ zegt van Otterloo, ‘was geen hervormer; maar toch heeft hij zonder het
zelf te weten de Hervorming machtig in de hand gewerkt’(1); en hetzelfde kan men
van Maerlant zeggen. Met de hervormers stemde hij hierin overeen, dat de
onzedelijkheid der priesters hem een gruwel was, en dat hij geen heiliger werk wist
te verrichten, dan die, zooveel hij kon, te bestrijden, al verdedigde hij dan ook de
kerkleer met bijna inquisitoriale gestrengheid, en al was hij er dan ook verre van af,
zijne gehoorzaamheid aan den paus, als hoofd der kerk, te weigeren. Over dit laatste
nog het een en ander!
Dat Maerlant den bisschop van Rome als hoofd der kerk erkende, valt niet te
betwijfelen. Hij zag in de heerschappij van het pauselijke Rome eene voortzetting
van de heerschappij der Romeinsche keizers, d.w.z. eene wereldheerschappij. Van
de Romeinen zegt hij, dat zij
‘haer bedwanc
Hadden over die werelt lanc,
Alst emmer moeste ghescien;’

en daaraan voegt hij vervolgens toe:
‘Noch mach ment heden dages sien,
Dat alle, die wel geloven in erterike,
Moeten onderdaen sijn den Roemscen rike’(2).

(1) Van Otterloo, Joh. Ruysbroeck, bl. 343.
(2) Sp. Hist. I1 15 vs. 51-56. Dezelfde verzen komen ook voor in den Rijmbijbel, vs. 1401-1406,
maar ontbreken daar in twee handschriften.
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De macht van Rome echter is, volgens Maerlant, zij het dan ook onder Gods bestier,
toch langs een natuurlijken weg aangegroeid, zooals hij uit de geschiedenis weet, en
in zijn' Spiegel Historiael mededeelt. Hij weet b.v., dat in de eerste eeuwen na Christus
‘Alse die kerke enen paues coos,
Dat men te Constantinobele altoes
Anden keyser screef, of hi woude,
Dat hi den paues loven soude;
Ende so ontboot hi sine lieve
Ende sinen wille met sinen brieve,
Ende lovedene, eer menne wijede
Ofte alse paues benedijede;’(1)

en dat omstreeks 578, toen de Longobarden Rome bedwongen en keizer Tiberius de
stad niet kon ontzetten, Pelagius II de eerste paus was, die zonder de keizerlijke
goedkeuring werd gewijd(2). In 606 werd, volgens Maerlant, door Paus Bonifacius
III voor Rome de opperheerschappij over de Christelijke kerk van keizer Phocas
verworven:
‘Dese bejagede an Foeken mede,
Dat die kerke van Rome der stede
Hovet van allen kerken ware;
Want Constantinobele screeft openbare’(3).

Was Rome daardoor het hoofd der kerk geworden, later zou het ook het hoofd worden
van de wereldlijke macht, toen Karel de Groote tot keizer werd gekroond. De
Grieksche keizers bleven, zegt Maerlant,
‘Keyser heetende al bi namen;
Maer die Roemsce macht al te samen
Es anden keyser van Rome bleven,
Noch noit sidert wart weder gegeven.’(4)

Maerlant zegt hier echter uitdrukkelijk, dat de macht aan den keizer gebleven is, niet
aan den paus, en in den Duitschen keizer

(1) Sp. Hist. III6, 50 vs. 15-22.
(2) Sp. Hist. III6, 50 vs. 23-28; vgl. Paulus Diaconus, De gestis Longob. III 20.
(3) Sp. Hist. III7, 59 vs. 45-48; vgl. Paulus Diaconus, De gestis Longob. IV 37.
(4) Sp. Hist. III8, 92 vs. 63-66.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

234
ziet hij den keizer van Rome. Zijne macht is de macht van Rome, welke met de
geestelijke macht der Roomsche bisschoppen één geheel moest vormen. Welke van
de beide machten Maerlant voor de hoogste houdt, blijkt uit zijne werken niet
duidelijk. Wel zegt hij bij den dood van Leo IX, dat hij
‘Paues was ende here groot,
Al waest sere jegen die stat;
Ende hieromme ordineerdi dat,
Wie dat paues soude sijn daernare,
Dat het biden keyser ware;’(1)

doch als hij den investituurstrijd behandelt, bejammert hij het wel, dat keizer en paus
niet eensgezind zijn en elkander niet steunen, maar onderzoekt hij niet, wie van
beiden in zijn recht is. Onpartijdig deelt hij de geschiedenis van die twisten mee,
alleen afkeurende wat er onzedelijks was in het gedrag van het eene of andere
partijhoofd. Ofschoon hij blijkbaar niet met Gregorius VII is ingenomen, verhaalt
hij diens strijd met Hendrik IV zóó, dat men er volstrekt niet uit kan opmaken, aan
wien van beiden hij gelijk geeft(2). Wel neemt hij de door Vincentius aan de
Chronographia van Sigebert van Gembloux ontleende bekentenis van Gregorius VII
over,
‘Dat hi harde mesdadich ware
Indie cuere der werelt al
Van zielen diemen hem beval,
Ende dat hi bi des viants rade
Der mensceit hadde gedaen scade;’(3)

en zijne betuiging, dat hij iederen banvloek introk, dien hij tegen den keizer en diens
onderdanen had geslingerd; maar daaruit blijkt alleen, dat hij niet de partij van
Gregorius VII kiest tegen Hendrik IV. Immers dan zou hij deze bekentenis, die op
zich zelf reeds niet waarschijnlijk is(4) en alleen bij Sigebert

(1) Sp. Hist. IV2, 22 vs. 20-24. Zie daarover echter Gieseler, t.a.p. II1 p. 198 vlg.
(2) Sp. Hist. IV2, 70 vs. 83-88; 73 vs. 1-106; 74 vs. 1-18, 59-106; 75 vs. 1-27.
(3) Sp. Hist. IV2, 75 vs. 58-62.
(4) Waarschijnlijker, ofschoon evenmin zeker, is het, dat Gregorius stervende zou gezegd hebben:
‘dilexi justiciam et odivi iniquitatem, propterea morior in exilio.’ Zie Gieseler, t.a.p. II2, p.
32.
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van Gembloux voorkomt, achterwege gelaten hebben. Er blijkt niet uit, dat hij over
het algemeen de partij van den keizer tegen den paus kiest, zooals Sigebert, want
deze, zegt hij, dat
‘boven rechte
Houdere es in sine coronike
Dan den paues keyser Heinrike;’(1)

en daarom laat hij dan ook eene plaats van hem weg, die Vincentius had overgenomen,
en waarin gehandeld werd over den strijd van Urbanus II tegen den door Hendrik
IV tot paus verheven Clemens III. Wel laat hij zich over dien strijd zelven afkeurend
uit en zegt hij van Urbanus II:
‘Bi hem wart sware ghescent
Dat keyserrike entie kerke,
Dat ridderscap jegen de clerke;
Want hem elc van anderen sciet,
Die versceden moghen niet.
Elc die verwiet openbare
Den anderen ende hadde ommare
Sine sentencie ende sinen ban;
Want den enen dochte, hi was sulc man,
Dat jegen hem gene sentencie dochte:
Dander, dat menne mochte
Niet met alsulken dinghen
Uut siere werdichede bringhen.
Ende als deen den anderen dus versmaet,
Ende niet up sinen ban en gaet,
Ende elc vort gaet in sijn gevechte,
Meer met wille dan met rechte,
So schinet dat men lettel acht
Sinen wille ende sine macht,
Die eerst gaf die mogenthede
Te bindene ende tontbinden mede.’(2)

Terwijl Maerlant den strijd afkeurt, kiest hij daarin geene partij. Zoo kiest hij evenmin
partij in den strijd tusschen Hendrik V en Paschalis II, waaruit hij eenvoudig de feiten
ver-

(1) Sp. Hist. IV2, 82 vs. 88-90.
(2) Sp. Hist. IV2, 82 vs. 66-86. Zie de aanteekening door de uitgevers van den Spiegel bij de
volgende verzen gevoegd.
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haalt, zonder die te beoordeelen(1). Het einde van den investituurstrijd, door het
concordaat van Worms in 1122, komt in den gestaakten Spiegel Historiael niet voor,
en dus evenmin de strijd van Welfen en Weiblingen, die nog tot in Maerlant's tijd
voortduurde, en eindigde met den val der Hohenstaufen en de, althans tijdelijke,
zegepraal der pauselijke macht. Wij weten dus niet, hoe Maerlant daarover oordeelde;
wel kennen wij van hem een hoogst ongunstig oordeel over Frederik II. Evenals
Dante dezen keizer met den kardinaal Octavianus degli Ubaldini in den zesden
hellekring der ketters en ongeloovigen plaatst(2), zoo wijst ook Maerlant hem eene
plaats in de hel aan, wanneer hij zegt:
‘Vrederic en hadde, dats mijn waen,
Den paus [niet] verdreven daen,
Die geheten was Innocent,
Hadde hi vorsien den torment,
Dien hi doget al te hant’(3).

Meer dan uit de aangehaalde plaatsen weten wij niet van Maerlant's gevoelen omtrent
de verhouding van de macht der pausen tot die der wereldlijke vorsten; maar wij
mogen er, dunkt mij, uit opmaken, dat Maerlant ingestemd heeft met de woorden
van den Saksenspiegel, dien hij blijkbaar kende: ‘Tvei swert lit got in ertrike to
bescermene de Kristenheit. Deme pauese is gesat dat geistlike, deme keisere dat
wertlike. Deme pauese is ok gesat to ridene to bescedener tiet up eneme blanken
perde unde de keiser sal ime den stegerip halden, dur dat de sadel nicht ne winde. Dit is de beteknisse, svat deme pauese widersta, dat he mit geistlikeme rechte nicht
gedwingen ne mach, dat it de keiser mit wertlikem rechte dwinge deme pauese
gehorsam to wesene. So sal ok de geistlike gewalt helpen deme wertlikem rechte, of
it is bedarf’(4).

(1) Sp. Hist. IV3, cap. 30.
(2) Dante, Inferno X vs. 119.
(3) Alexander VII vs. 657-661.
(4) Saksenspiegel, boek I, art. 1 in de uitgave van Dr C.G. Homeyer, Berlin, 1835. Zie andere
plaatsen, waarin de oppermacht over den keizer aan den paus wordt ontzegd, zoodat zij dan
ook door eene bul van Gregorius XI veroordeeld werden, aangehaald bij Gieseler, t.a.p. II2
p. 137.
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Hoe Maerlant ook over de pauselijke macht moge geoordeeld hebben, de pausen
zelve zijn voor hem evenmin onschendbare personen als ieder ander, zoodat hij dan
ook hunne geschiedenis verhaalt zonder iets te verbloemen of te verzwijgen. Waar
de pausen verkeerd gehandeld, of hun ambt als onwaardigen bekleed hebben, aarzelt
hij niet dat mee te deelen. Daarvan wil ik ten slotte nog eenige voorbeelden geven.
Uit Dante's Hel herinnert men zich in den zesden hellekring het groote graf met
het opschrift:
‘Anastagio Papa guardo,
Lo qual trasse Fotin della via dritta.’(1)

Dante volgt daarbij de sage, die te onrechte aan Paus Anastasius II (496-498)
toeschrijft, wat keizer Anastasius I deed, namelijk in een consistorie dwalingen te
verdedigen, die hij van Photinus, diaken van Thessalonica, geleerd had, gedurende
welke verdediging hij plotseling overleed. Maerlant verwart beiden niet met elkaar,
maar stelt niettemin paus Anastasius II als een' ketter voor. Hij verwijt hem, dat hij
absolutie schonk aan den patriarch van Constantinopel,
‘Die omme sine quade gewaerke
Van ongelove was verwaten
Van paues Felixe, sinen vorsaten;
Maer hi pijndem omme niet,
Want die kerke die ontriet;’

en dan voegt hij er bij:
‘Om dit ende om andere mesdaet
Segetmen, dat geen toeverlaet
Sijns wesen mach ten joncsten dage,
Want hi staerf in swaerre plage.’(2)

Ook verzwijgt Maerlant de overlevering niet, die later zoovele R.K. geschiedschrijvers
- te recht of te onrecht laten wij daar(3) - getracht hebben uit het gebied der
geschiedenis,

(1) Dante, Inferno, XI vs. 8 vlg.
(2) Sp. Hist. III6, 1 vs. 37-48.
(3) Zie daarover Blondel, Joanna Papissa, Amsterdam 1657; Fr. Spanheim, De Papa foemina,
Lugd. Bat. 1691; Pierre Bayle, in zijn woordenboek het artikel papesse; Leibnitz, Flores
sparsi in tumulum Papissae; N.C. Kist, Ned. Archief voor Kerk. Gesch. III 1843, bl. 1-112,
V 1845 bl. 459-552, het laatste opstel in antwoord op de nalezing en toetsing van het eerste
opstel door J.H. Wensing, 1845; en Döllinger, Die Papstfabeln des Mittelalters, München,
1863 p. 1-45.
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ja zelfs uit dat der overlevering te bannen, namelijk die van Pausin Johanna. Hij deelt
over haar het volgende mede:
‘Alse die paues Leo was doot,
Die heileghe man, die here groot,
Die vijfte man van deser name,
Ghesciede der kerken grote scame,
Alse some seggen overwaer;
Want men coos te pauese daer
Enen, diemen hiet Jan,
Entie was wijf ende geen man,
Wel ghelettert ende wijs.
Soe hadde met hare haren amijs,
Daer soe bi met kinde waert;
Ende daer soe voer ene vaert
In die stat, daer wart hare wee.
In die strate min no mee
Es soe des kints ghenesen;
Ende daer leget soe, alsewijt lesen,
Noch also upten steen gehouwen,
Dat men ane daer mach scouwen.
Noch en wille te desen tiden
Die paues dordie strate niet liden.
Van Magensen, alse wijt horen,
So was dese mensce geboren.
Niet en bem ic vroet of claer,
Weder het favele es of waer,
Maer inder pauesen coronike
Sone vintmens niet gemeenlike.’(1)

De mededeeling van dat bericht bewijst, al weet Maerlant dan ook niet, of hij er al
dan niet aan moet gelooven, dat hij er ten minste niet tegen opzag alles van de pausen
te verhalen, wat hij in zijne bronnen vond, onverschillig of het den pausen tot eer of
tot oneer verstrekte. Zelfs heeft hij hier niet maar eenvoudig het Speculum van
Vincentius vertaald, waarin juist het

(1) Sp. Hist. IV1 42 vs. 47-72.
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verhaal omtrent Pausin Johanna ontbreekt(1), maar het opzettelijk in zijn werk
ingevoegd, zooals hij het in 't Chronicon van Martinus Polonus vond(2).
Evenmin als dit schandaal verzwijgt Maerlant de verwarringen, die er ontstonden
nadat Formosus in 891 aan Stephanus V (of VI) als paus was opgevolgd, terwijl
anderen een' diaken, Sergius, kozen.
‘Van deser dinc so rees daer naer
Meneghe scande, die menech jaer
Uptie heileghe kerke stont,
Alse u hier na wel wert cont;
Want sulc seide ende oec lijede,
Alle, die Formosus wijede,
Dat si ongewijet waren.
Andere wildere jegen varen,
Ende seiden: dan es min no mere,
Want hi was paues ende here,
Ende quite ghescouden der eede sine
Biden paues selve Martine,’(3)

(1) Evenals waarschijnlijk in de Chronographia van Sigebert van Gembloux, die Vincentius
voor de geschiedenis der pausen volgde; en in ‘der pausen coronike’ (het Liber pontificalis),
zooals Maerlant door Martinus Polonus wist.
(2) De plaats van Maerlant is geen getuigenis te meer voor de geschiedkundige waarheid van
het bericht omtrent Pausin Johanna, zooals gemeend is door Kist t.a.p. III, bl. 97-112, daar
zij inderdaad de tamelijk nauwkeurige vertaling is van de belangrijke plaats over de pausin
in Martinus Polonus' Chronicon summorum pontificum atque imperatorum romanorum (in
de uitgave van Suffridus Petri, Antwerpen, 1574, p. 316 vlg.). Alleen vindt men niet bij hem
vermeld, dat er eene afbeelding van Pausin Johanna te Rome te zien was. Dat moet Maerlant
dus van elders vernomen hebben. Daar Martinus Polonus, of Martinus van Boheme, zooals
Maerlant hem noemt, bisschop van Cozenca in Calabrië en in 1278 gestorven als gekozen
aartsbisschop van Gnesen, zijn Chronicon in 1266, en eene nieuwe bewerking er van in 1277
uitgaf, en Maerlant het reeds in 1283 vlijtig raadpleegde bij het schrijven van zijn' Spiegel,
brengt deze plaats er wel het een en ander toe bij, om het betoog te verzwakken, dat het
bericht over Pausin Johanna oorspronkelijk niet bij Polonus gevonden, maar eerst later in
zijn Chronicon ingeschoven zou zijn, zooals gemeend werd door J.H. Wensing, t.a.p. bl.
119-168 en door Döllinger, t.a.p. pag. 10 vlgg. Zie uitvoerig over deze plaats Dr M. de Vries
en Dr E. Verwijs, Inl. op den Sp. Hist. bl. XXXVI-XXXVIII, en over al wat Maerlant verder
aan Martinus Polonus ontleend heeft, t.a.p. bl. XVIII-XX.
(3) Sp. Hist. IV1, 67 vs. 77-88.
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zegt Maerlant, en dan vertelt hij verder, zelfs tweemaal(1), hoe het lijk van Formosus
schandelijk werd verminkt en in den Tiber geworpen, hij weet niet door wien, 't zij
door Stephanus VI (of VII), 't zij door Sergius III:
‘Welc haerre dat dese onhovesceit dede,
Die wi scriven hier ter stede,
So paues Sergius, so paues Steven, Want hets up hem beeden bescreven, Dan es mi niet te vullen cont;
Maer diet dede was een hont.’(2)

Krachtiger kon Maerlant het gedrag van een' paus wel niet afkeuren. Van Johannes
XII zegt hij terecht, dat hij
‘Was sijns lijfs een dorper man,’(3)

en vrij uitvoerig vertelt hij diens strijd met keizer Otto I en met 's keizers gunsteling
Paus Leo VIII ‘die leec was’, en zelf later weder had te kampen met Benedictus V(4).
Omtrent Gerbert van Ravenna, die in 999 paus werd onder den naam van Silvester
II, doet Maerlant een uitvoerig verhaal, dat hij, in navolging van Vincentius, aan
Willem van Malmesbury's Libri V de gestis regum Anglorum ontleende, en volgens
hetwelk deze paus zijne ziel aan den duivel zou verkocht hebben(5). Eindelijk wijs ik
nog op de sterk afkeurende wijze, waarop Maerlant van Benedictus IX spreekt. Door
simonie werd hij paus, zegt Maerlant:
‘Paues wart hi met valscen spronge,
Ende was een ongelettert man.
Doe setti in sire steden dan
Bi ghemeenliken rade
Eenen die sine officie dade,
Entie derde Silvester hiet.’(6)

Aan Petrus Damiani ontleent hij, met Vincentius, het vol-

(1) Sp. Hist. IV1, 69 vs. 13-21 en 70 vs. 47-66.
(2) Sp. Hist. IV1, 70 vs. 67-72.
(3) Sp. Hist. IV2, 17 vs. 6.
(4) Sp. Hist. IV2, 20.
(5) Sp. Hist. IV2, cap. 28-30.
(6) Sp. Hist. IV2, 49 vs. 64-69.
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gende zonderlinge verhaal omtrent Benedictus. Toen een zekere Narsus voorbij eenen
molen ging, zag hij daar een' ezel zonder ooren en zonder staart, en toen hij daarvan
schrikte, sprak het beest hem aldus toe:
‘Vervaerdi niet: ic was een man,
Alse du best; nu sie mi an;
Maer ic levede alse een dier,
Dies hebbe ic beesten vorme hier.
- Wie waerstu? sprac Narsus dan.
- Ic was, sprac hi, donsalege man,
Die paues Benedictus hiet;
Ghebenedijt en bem ic niet!
Tonrechte drougic des paues crone.
Hi sprac: wat hevestus te lone?
- Van nu toten doemesdaghe
Hebbe ic, sprac hi, sulke plaghe,
Dat men mi sleept duer vule steden,
Vul dornen, vul onreinecheden,
Sulperich, stinkende ghereet.
Ten joncsten dage meerst mijn leet:
Dan moet inden helschen pot
Mine ziele, alse lange alse God
Here sal sijn, emmermeer vort. Doe verloos hine na dat wort.’(1)

Men ziet uit deze weinige aanhalingen, hoe verre Maerlant er van af was alle pausen
voor heiligen te houden. Plaatst Dante er eenige in de hel, Maerlant wekt, door
hetgeen hij uit het leven van sommige verhaalt, het vermoeden op, dat zij na hun'
dood daar wel eene plaats zullen gevonden hebben. En toch was hij een geloovig
zoon der kerk. In de middeleeuwen waren er velen als hij: het geloof verleidde toen
nog niet tot het plegen van afgoderij met den persoon van den paus, en hooge en
aanzienlijke geestelijken aarzelden toen evenmin als Maerlant, in hunne ambtgenooten
en zelfs in het hoofd hunner kerk, hetzij hij reeds tot de geschiedenis behoorde, hetzij
hij nog in leven was, af te keuren, wat afkeuring verdiende. Deze oprechtheid en

(1) Sp. Hist. IV2, 49 vs. 93-112.
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onafhankelijkheid althans is een aangenaam verschijnsel, waarop ik ten slotte nog
heb willen wijzen, nadat wij door zooveel bewijzen voor het zedenbederf in de
dertiende eeuw na te gaan, zonder ons met het goede in die eeuw bezig te houden,
misschien al te zeer den indruk gekregen hebben, alsof de dertiende eeuw, wat
zedelijkheid betreft, al bijzonder laag stond.
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Zesde hoofdstuk.
Maerlant en de hoogere standen.
Opmerkelijk voor de dertiende eeuw zijn de klachten, die Maerlant aanheft over het
verval van de zeden zijns tijds, en over het vele onrechtvaardige en onbillijke, dat
den maatschappelijken toestand zijner dagen kenmerkte; opmerkelijk voor die eeuw
is bij hem menige uiting van een, wel wat eenzijdig, maar toch gezond, pessimisme,
dat zich niet alleen in zijne werken, maar ook in die van anderen openbaart.
Ik zou die pessimistische klachten niet opmerkelijk noemen, indien zij inderdaad
hare rechtvaardiging alleen in den treurigen toestand des tijds vonden, en van niets
anders getuigden, dan van smart over den achteruitgang der wereld. Het pessimisme
echter heeft vaak eene andere, hoogere beteekenis; niet zelden heeft de onbekrompen,
met een ruimen blik begaafde optimist alle reden, om zich te verheugen in het
veldwinnen van een, niet enkel klagend, maar ook handelend, pessimisme, omdat
hij daarin veeltijds met recht de voorspelling kan zien van reeds voorbereiden en
naderenden vooruitgang. Dikwijls toch is de oorzaak van algemeene ontevredenheid
met het bestaande te zoeken in de ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn der
menschen en in de vermeerdering hunner kennis, hoofdvoorwaarden inderdaad voor
iedere verbetering der maatschappij. Of men nu in het toenemen van het pessimisme
een verontrustend ofwel een verblijdend verschijnsel te zien hebbe, hangt er in 't
algemeen van af, wat het is, dat bejammerd wordt
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Ontmoedigend is het, wanneer het pessimisme uitsluitend den blik op het verleden
vestigt en dat verleden aanneemt als maatstaf, waarnaar het den tegenwoordigen tijd
afmeet; maar verblijdend is het, wanneer het klaagt over gebreken, die altijd bestaan
hebben, toestanden die nooit anders geweest zijn; als het een ideaal stelt en daarnaar
het bestaande beoordeelt; want het ideaal van heden kan morgen werkelijkheid zijn,
en zal dat ook zeker worden, als het met verstand is gevormd en de harten der
menschen voor zich weet te winnen, zij het dan ook door ze ontevreden te maken
met het bestaande, dat zeker altijd minder goed gevonden zal worden, dan de idealen
van een verstandig man.
Door na te gaan over welke gebreken door Maerlant wordt geklaagd, zullen wij
zien, dat zijn pessimisme de dertiende eeuw als eenen tijd van vooruitgang kenmerkt;
immers hij wijst op gebreken, die een paar eeuwen vroeger alleen hierom niet werden
bejammerd, omdat men ze toen nog niet zoo algemeen en zoo ernstig voor gebreken
hield; hij klaagt over kwalen en wonden des tijds, die in alle vorige eeuwen
voorkwamen, en waarvan hij dus den oorsprong in vóórhistorischen tijd moet zoeken;
bewijs genoeg, dat het eigenlijk geene ziekteverschijnselen waren, maar alleen
onvolkomenheden eener nog jeugdige maatschappij. Te meer is het pessimisme van
Maerlant en zijne tijdgenooten een verblijdend verschijnsel, omdat het krachtig den
vooruitgang heeft bevorderd. Vele gebreken en verkeerdheden, waartegen hij te velde
trok, behooren nu onherroepelijk tot het verledene. De geschiedenis doet ons dit
pessimisme althans kennen als eene vervulde profetie van vooruitgang; maar ook
alleen voorzoover het dat is, kan het onze belangstelling wekken. Op de gebreken,
die Maerlant hekelt, maar die nog steeds, misschien in minderen graad, bestaan, is
het voldoende met een enkel woord te wijzen. Vele zijner klachten betreffen den
invloed van pluimstrijkers, vleiers, oorblazers en lasteraars(1), waarover zelfs een dor
kroniekschrijver als Melis

(1) Zie Eerste Martijn, vs. 92-104, Der Naturen Bloeme, II, vs. 1916-1924, VI vs. 695-704,
Rijmbijbel, vs. 73-92, vs. 20607-20611, enz.
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Stoke niet zwijgen kon(1). Eene andere klacht, die ook in onze eeuw nog vaak wordt
aangeheven, geldt de losbandigheid der jonge menschen, die zich reeds vóór het
einde hunner kinderjaren, ofschoon de naam dien zij in 't Latijn op dien leeftijd
dragen, volgens Maerlant, op hunne reinheid betrekking heeft(2), aan onkuischheid
overgeven, terwijl zij verder in hunne jongelingsjaren, wanneer zij er voor moesten
zorgen krachtige mannen te worden, zich zelve ontzenuwen door te doen, wat alleen
de volwassen man zonder schade voor zijn lichaam doen kan.
‘Hierbi heeft menscheit afghenomen,’

zegt hij, en iets verder geeft hij den raad:
‘Dat men huwelec wilde sparen
Al tote XXII jaren.’

Het menschelijk geslacht zou er gezonder en steviger door worden(3).
Over het algemeen klaagt Maerlant er over, dat de eer de wereld verlaten heeft,
dat bedriegers en vleiers vooruitkomen en de goeden en rechtvaardigen het onderspit
delven. Zijn Eerste Martijn vangt aan met de beroemde klacht:
‘Wapene Martijn! hoe salt gaen?
Sal die werelt iet lange staen
In dus cranken love,
So moet vrouwe ver Ere saen
Sonder twivel ende waen
Rumen heren hove.

(1) Melis Stoke. Rijmkroniek, IV vs. 272-292.
(2) Maerlant meent, dat de pueri eigenlijk puri heeten.
(3) Der Naturen Bloeme, I vs. 25-48. Ook op de ingetogenheid der vrouwen viel niet te roemen.
In het begin der dertiende eeuw werd tegen de wulpschheid der vrouwen aanhoudend gepreekt,
zoowel in Vlaanderen als in Frankrijk. P. d'Oudegherst, Annales de Flandres, II, p. 56, zegt:
‘Au temps de ce mesme conte et empereur Boudouyn, le monde partout estoit plein d'hérésies,
et regnoyent de merveilleusement grandes fautes, et signamment aux péchez d'avarice et de
luxure. Pour lesquels blâmer et extirper, aucuns notables personnages, si comme en la cité
de Paris le prebstre Fulco, Petrus de Rosiaco et autres s'appliquèrent en continuelles presches
vers le peuple, et convertirent beaucoup de gens, et notamment plusieurs femmes, de leurs
pollues vies malheureuses et contaminées.’
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Ic sie die valsce wel ontfaen,
Die de heren connen dwaen
Ende plucken van den stove;
Ende ic sie den rechten slaen,
Beede bespotten ende vaen,
Alse die mese in die clove,
Recht offene God verscrove.
Hoe lange sal gedogen dit
God, die alle dinc besit
In sire heerscapie,
Dat die goede vleet ende bit,
Ende hem en doech no dat, no dit,
Dat hi iet gedie?
Recht man delvet onderspit;
Hine hevet te pointe niet gehit
In negeer baelgye.
Al varet in den helscen pit:
Eist blau, grau, swart of wit;
Hets getrouwe als die zye.
Mi es leet, dat ic waer lye.’(1)

Eene dergelijke klacht maakt het begin uit van Maerlant's Leven van St. Franciscus:
‘Dese werelt trect ten ende,
Als mi dinct, met groter scende,
Nadat ons die apostel seget,
Daer dit dus in gecreven leget:
In den laetsten tiden sullen
Die lieden also verdullen,
Datsi sullen hem selven minnen
Ende el niet souken danne winnen,
Ende hem vander waerheit keren
Ende boerden ende favelen leren.’(2)

Ook elders klaagt hij, dat de menschen het kwade doen, ofschoon zij het goede
kennen:
‘Lettel hort men na gode bispele:
Der quader sijn nu al te vele.

(1) Eerste Martijn, vs. 1-26.
(2) St Franciscus leven, vs. 1-10.
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Selc kint die doget ende houdet quade:
Die werelt es van losen rade,’(1)

en verklaart hij, dat er zelden meer eervolle daden gedaan worden en dat alle deugd
afneemt:
‘Vromecheit es sere verleget,
Wantmer in lettel hove pleget
Datwi nu souden heten lof,
Want alle doget nemet of.’(2)

Ook bij andere dichters treffen wij zulke klachten aan. Een Franschman klaagt over
Mevrouw Bedrog (Dame Guile),
‘Qui pooir a en mainte vile;
En Artois, en Flandres, en France
A Dame Guile grant poissance,
En Romenie et outre mer,
Et en toz lieus, c'on set nommer,
A Dame Guile grant pooir.
Avoec aus le metent manoir
Li gentil homme et li vilain.
Tuit oevrent pour Dame Guilain.’(3).

Een ander zegt in een gedicht ‘La roe de Fortune’ bijna hetzelfde als Maerlant:
‘El monde n'a riens que je voie,
Par qoi nus hom amer le doie.
Fols est et plains de trahison;
Qui plus i sert plus i foloie;
Plus se meffet, plus se desroie,
Qui plus i met s'entencion;
Quar sovent muer le voit-on
En duel et en confusion
Feste, solaz, déduit et joie.
Qui est au monde plus preudom,
Plus i a persécution;
Et je comment m'i fieroie?
Certes grant folie feroie,

(1) Torec, vs. 2490-2493.
(2) Torec, vs. 2432-2435.
(3) A. Jubinal, Jongleurs et trouvères, Paris, 1835, p. 62.
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Quar nus ne va mès droite voie;
Chascuns trahist son compaignon;
Cels qui ne béent s'à bien, non
Treuvent mès plus qui les guerroie,
Que li murtrier ne li larron.
Jhésus, qui souffri passion,
Nous maint trestoz à droite voie,
Et à vraie confession.’(1)

In Duitschland hetzelfde. Thomasîn von Zerclaere zegt daar:
‘Untriu hât sich gebreit sô harte,
Daz nu niemen vinden mac
Triuwe und staete einn halben tac.
Wâ ist nu staet bî unser zît?
Diu werlt hât erwelt strît,
Erge, lüge, spot, haz, nît, zorn.
Die tugende sint nu gar verlorn.
Diu werlt ist vol unstaetekeit.
Wâ ist nu triuwe und wârheit?
Si ist nu allenthalbe unwert,
Swâ man sich inder umbe kêrt.’(2)

Bijna zou men er toe komen te gelooven, dat God ‘der blender aventuren’ alle macht
in handen heeft gegeven en zich zelf aan het wereldbestuur onttrokken heeft, meent
Maerlant, en als tweede quodlibet van zijn Eersten Martijn(3), stelt hij de quaestie,
hoe het met Gods rechtvaardigheid te rijmen is, dat ‘die quade den kies hevet entie
goede valt int verlies’. Dat het toeval de wereld beheerschen zou, mag bij niemand
in ernst opkomen:
‘God en was nie moede no mat;
Int wout en es no loef no blat
Buten sire hoede.
Al dat es in elke stat,
Dat behoet hi ende besat
Met godliker goede.’

(1) A. Jubinal, t.a.p. p. 180 vlg.
(2) Thomasîn von Zerclaere, Der Welhische Gast (uitg. door Dr H. Rückert, Quedlinburg, 1852),
vs. 2456-2466.
(3) Eerste Martijn, vs. 131-195.
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Maar al wordt de booze rijk en geëerd, dat is slechts een schijngeluk:
‘So hi hogere sit upt rat,
So hoger val, so meerre plat
In der helscer gloede,
Onder der duvele roede.’

Juist de voorspoed der boozen is hun verderf:
‘Die rechtste wech ter hellen waert
Entie alre cortste vaert,
Dats geluc in sonden.’

Immers dat geluk maakt den booze zorgeloos; hij verzuimt er door, aan den dood te
denken, die hem dan onverwachts overvalt en ter helle voert, terwijl
‘Sine kindere gaen te quiste
Gelijc enen miste.’

Thomasîn von Zerclaere meent ook wel Gods rechtvaardigheid te kunnen redden
door den gewonen troostgrond der belooning en bestraffing na den dood, maar hij
merkt bovendien op, dat niemand ter werelt, zelfs de beste niet, ‘sô gar ân sunde’ is,
‘ern sünde zetelîcher stunde’, terwijl omgekeerd
‘Ez ist dehein sô übel man,
Ern habe etzwaz getân,
Daz vil lîhte guot ist.’

Welnu, de goede, zegt hij, is ongelukkig gedurende een kort leven voor het weinige
kwaad, dat hij op aarde deed, maar voor het vele goede wordt hij door eene eeuwige
zaligheid beloond, terwijl de booze in deze wereld zijn loon ontvangt voor het weinige
goed, dat hij deed, om dan in het hellevuur te boeten voor het vele kwaad, waaraan
hij schuldig is(1).
De verdorvenheid der wereld is, volgens Maerlant, wel aan alle standen te wijten,
maar toch wel in de eerste plaats aan den adel, die als hoogste stand de andere moest
voorgaan in 't goede, doch, wel verre van dat te doen, integendeel een slecht voorbeeld
geeft. ‘De hoge heren,’ zegt hij,

(1) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 4869-4962.
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‘Si donken mi alle doget breken,
Si verderven die werelt al:
Bi hen soude rechte groet ende smal
Hem castien tgemene diet;
Nu eest al valsc ende el niet;
Verkeert si al sijn vander eren.
Si souden die clene leren,
Maer si sijn alle staelblint,
Ende volgen tweges niet een twint;
Alse die blinde den blenden leet,
Deen volget den anderen daer hi geet.(1)
Als een here ter quaetheit keert,
Al een lantvolc es onteert.
Seker sijt van deser sake:
Alse dat hoeft es tongemake,
So sijn alle die lede swaer.
Ende oec wetic overwaer,
Dattie grote die clene leren,
Gaet te scanden, gaet te eren.
Als lansheren sijn van fellen doene,
Scamens hen te min die barone:
Anders consijs niet geleesten.
Dat irste quaet comt van den meesten.
Dus es, dat gemene diet
Die quaetheit en scuwet niet.’(2)

Ook Rustebuef geeft als oorzaak van het zedenbederf op, dat de adel is achteruitgegaan
en dat er geene edelen meer zijn, zooals die waarvan de ridderromans verhalen:
‘Je n'i voi Rollant n' Olivier;
Tuit sont noié en un vivier,
Et bien puet véoir et entandre,
Qu'il n'i a mès nul Alixandre.
Lor mestiers défaut et décline,’(3)

en elders zegt hij, in zijn gedicht ‘Les plaies du monde’, waarin hij over de gebreken
zijns tijds klaagt:

(1) Torec, vs. 2405-2415.
(2) Torec, vs. 2418-2431.
(3) Rutebeuf, Oeuvres complètes (édit.-Jubinal, Paris, 1839) I, p. 224.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

251
Tout aussi com draperie
Vaut mieux que ne fet freperie,
Valurent miex cil qui jà furent
De cels qui sont et il si durent;
Quar cis siècles est si changiez,
Que uns leus blancs a toz mangiés
Les chevaliers loiaus et preus:
Por ce n'est mès il siècles preus.’(1)

Bij de hoogere standen zocht ook Thomasîn von Zerclaere de oorzaak der ellende(2).
Op de vraag
‘Wâ von mac man niht vinden hiute
Alsô tugenthafte liute
Alsô man die bevor vant?’

antwoordt hij: vroeger waren er deugdzamen, maar
‘Nu habent si verkêrt ir site:
Dâ müeze wir ouch varen mite.’

Men moet wel meedoen, of zich schuil houden. Nu er zoovele boozen zijn, durven
de goeden zich niet vertoonen, ook niet aan de hoven, waar de vorsten een slecht
voorbeeld geven. Een Erec, een Gawein, een Parzival en een Iwein worden nu te
vergeefs gezocht. Dat komt hiervandaan,
‘daz wir haben niht
Artûs inder imme lant.
Lebt er, wir vunden sâ zehant
In der werlde rîter gnuoc,
Die sô vrum sint und gevuoc,
Daz mans möht heizen Iwaen.’

Nu daarentegen worden de goeden geminacht en zijn de boozen in eere:
‘die hôhen tann
Sint zem mose komen, wan
Daz mosgras ist nu gestigen
Uf zem gebirg: nu müezen ligen
Die geslahten boume nider Die unedeln stein sunt in daz golt

(1) Rutebeuf, t.a.p. I, p. 230 vlg.
(2) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 6281-6370.
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Und in diu vingerlîn gesprungen.
Die edeln stein sint ûz gedrungen.
Die schamel, die dâ solden ligen
Under den benken, die sint gestigen
Uf die benke: diu banc ist
Uf dem tisch ze langer vrist’(1),

en, zoo gaat hij verder,
‘Der unwîse wises zunge hât.
Der wîse kan niht geben rât.
Vür den alten dringt der junge.
Daz vihe hât eines mannes zunge
Erwischet und waent sprechen wol.’(2)

Daarin bestaat ook volgens Maerlant de groote fout. Bij de behandeling van het eerste
quodlibet in zijn Eersten Martijn(3) geeft hij antwoord op de vraag: hoe komt het, dat
niet meer als vroeger de trouwe en deugdzame heer is, maar de ‘dorper’ die Vrouwe
Ere vroeger achterafzette? Het antwoordt luidt:
‘Sint dat edelheit hadde vaer
Te pijnne om die ere,
Ende soe trac den scalken naer,
Die raden nu hier, nu daer,
Ende niet scelden den here,
So es edelheit worden so swaer
Dat soe te clemmene heeft ommaer
Ende daelt in lanc so mere.’

De eertijds zoo schitterende adel is verduisterd door de omgeving der ‘scalken’,
evenals het zonlicht soms door de wolken beneveld wordt. De ‘scalken’ hebben de
schuld van alles. Sinds zij invloed op de heeren kregen, sinds het onder de heeren
de gewoonte werd te luisteren naar de verkondiging eener oppervlakkige
wereldwijsheid, die het onderscheid tusschen ja en neen leerde uitwisschen om
voordeel te behalen, of, in Maerlant's eigen woorden,

(1) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 6427-6442.
(2) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 6443-6447.
(3) Eerste Martijn, vs, 53-130.
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‘Sint scalke droegen overeen,
Dat neen was ja ende ja was neen,
Ende hem dat wijsheit dochte,
Ende edelheit daer omme green,
Wat daer wasdom ute sceen,
Wanen dat comen mochte,
So es edel herte worden steen,
Want haer ontfaermet dinc engeen,
Dan daer men gelt ute cnochte.’

De geldgierigheid van den adel was het vooral, waartegen Maerlant te velde trok,
want die dreef de edelen tot het plegen van allerlei euveldaden, waarvan zij zelve
niet eens altijd het verkeerde schenen in te zien, zoodat Maerlant zeggen kon:
‘Hadde theerscap oec geloef,
Wat groter sonden ware roef,
Sine souden niet so vele striden,
Noch orlogen, noch oec beriden.’(1)

Rustebuef getuigt van de edelen:
‘Li plusor vivent de rapine,’(2)

en als hij zóó spreekt, heeft hij zeker het oog op de edelen, die onder den naam van
roofridders bekend zijn. Hoevele er in Duitschland waren, blijkt uit de veldtochten,
die Rudolf von Habsburg tegen hen ondernam. In 1289 werden door zijne krijgslieden
zes en zestig burchten van roofridders in Thüringen vernield, terwijl hij in Erfurt
over de ridders zelve recht sprak en hen even gestreng vonniste als gewone
misdadigers. In het vorige jaar deed hij hetzelfde in Zwaben en Frankenland en aan
den Beneden-Rijn. Meer dan zeventig roofnesten werden daar toen door hem
uitgeroeid; en zonder zich te bekommeren om den adeldom der roovers, liet hij hen
als misdadigers onthoofden(3).
In Brabant en Limburg trok Hertog Jan I tegen hen te velde.

(1) Alexander VII vs. 653-656.
(2) Rutebeuf, t.a.p. I p. 224.
(3) Zie Schlosser, Wereldgeschiedenis (volgens de vertaling van D. van Hinloopen Labberton
en J.L. Terwen) VII bl. 281, en G. Weber, Geschichte des Mittelalters III (1868) p. 791, 803.
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Door den afschrijver der kroniek van Jan van Heelu worden de Limburgsche
roofridders vergeleken bij Pharao en Jan I bij Mozes, die het volk van hen verlost.
Aldus worden de roofridders geschilderd:
‘Pharao betekent die tyranne,
Die op Gode noch op banne
Niet en achten vander kerken,
Maer valscheit, roef ende onrecht sterken,
Alse die heeren sijn ghewoene
Tusschen Mase enten Rijn te doene;
Valsche munten doen si slaen,
Die herde menich moet ontfaen,
Diere wert bedrogen bi.
Coemanne, die dore dlant vri
Van Hongherien ende van Spaengen
Liden dore wout ende dore montaengen,
Ende tusschen Mase enten Rijn comen,
Datsi daer bringen wert hen genomen
Sonder gelt ende sonder pande.
Dat es die sede daer te lande.’(1)

Ook Jan van Heelu zelf vertelt, hoe er geklaagd werd ‘over die ommaere, die de
roveren daden openbare’(2). Hij spreekt van roefhusen(3) en van Woeringen als ‘diere
rovere nest’(4), en zegt met ingenomenheid van de Brabantsche priesters, die vóór
den slag bij Woeringen de zielen tot den dood in den heiligen strijd voorbereidden:
‘Want alsoe salich es die pine,
Roefhuse te brekene af,
Alse te striden om theilege graf:
Aldus was al haer meyninge.’(5)

In Henegouwen daarentegen was het de gravin zelve, die het land door adellijke
roovers liet uitplunderen. Margareta II, die

(1) Achter de Rymkronyk van Jan van Heelu (uitg. door J.F. Willems, Brussel 1836), als bijlage
A, vs. 103-118.
(2) Jan van Heelu, vs. 4121 vlg.
(3) Jan van Heelu, vs. 4130, 4677.
(4) Jan van Heelu, vs. 4137.
(5) Jan van Heelu, vs. 4410-4413.
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het recht der Dampierres op Henegouwen tegen de Avesnes wilde handhaven, zond
daarheen driehonderd Vlamingen - de geld- en bloedgierigste, die zij wist uit te
kiezen - met de opdracht om daar als tirannen te werk te gaan. Geposteerd aan
kruiswegen en in welvarende stadjes, maakten zij zich meester van alles, wat hun
aanstond, onder voorwendsel, dat zij belasting hieven, terwijl zij van allen,
aanzienlijken en geringen, eene zóó hooge schatting eischten, dat na anderhalf jaar
het land geheel en al was uitgemergeld en ellende en verslagenheid overal heerschten,
zonder dat noch de keizer, noch de bisschop van Luik, noch de erfgenaam van
Henegouwen iets konden doen om het kwaad te stuiten. ‘Ce fut alors,’ zegt Le Glay,
wiens voorstelling van Margareta's tirannie in Henegouwen ik heb overgenomen(1),
‘que les malédictions du peuple infligèrent à Marguérite une de ces épithètes terribles,
qui suivent la mémoire des princes à travers les siècles, et qu'il n'est donné à aucun
historien de jamais effacer, on l'appela et on l'appelle encore aujourd'hui en Hainaut
Marguérite-la-Noire.’
Maerlant, die niet alleen kon weten, wat er in zijn' tijd in Henegouwen gebeurde,
maar ook, hoezeer de roofridders aan den Rijn den handel benadeelden, vergelijkt
hen bij den mierenleeuw. Evenals deze de mieren berooft van hetgeen zij 's zomers
voor den winter hebben opgespaard, zegt hij:
‘Dus doen verdorvene edelinghe,
Diene doen ghene neringhe;
Maer si nement sonder verbueren
Den goeden ghetrouwen gheburen (d.i. boeren),
Datsi ghewonnen hebben ende verspaert;
Ende nochtan hebben sise onwaert,
Also dat si hem nemen tleven,
Sine willent hem sonder heschen gheven.’(2)

Nochtans vele edelen trachtten zonder rooven en plunderen rijk te worden: zij volgden
de rijke poorters na en werden kooplieden. Als zoodanig verlieten zij dan ook hunne
eenzame burchten

(1) Le Glay, Histoire des comtes de Flandre, II, p. 102-104.
(2) Der Naturen Bloeme, VII vs. 616-623.
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en kwamen zij in de steden wonen(1). In Bourges lieten zich zelfs baronnen onder de
poorters opnemen(2), en niet minder dan in de Nederlanden vestigden ook in
Duitschland, Frankrijk en Italië de edelen zich in de steden(3). Daar sloten zij zich
aan bij de rijke handelaars van niet adellijke afkomst en vormden met deze eene
klasse van patriciërs. Toch leefden zij op een anderen voet dan de gewone poorters.
Zij bewoonden versterkte gebouwen, steenhusen genoemd, die soms schier het
aanzien van burchten hadden, zooals de Wenemaers en de Vaernewijks te Gent(4).
Vandaar dat in de Gentsche keur van 1192 aan de poorters het recht wordt toegekend,
hunne woningen zóó te versterken, als zij willen(5). In die huizen herbergden zij eene
geheele schaar van bedienden en krijgsknechten, dikwijls zóó groot, dat Maerlant er
van zeggen kon, wanneer hij vooraf de opmerking gemaakt heeft, dat dieren met een
ruwen staart gemeenlijk groote kinnebakken en kleine schedels hebben:
‘Owi! och arme! hoe waer eist heden
In die heren der mogentheden!
Haer steert, dats haer maisenide,
Die verteeren, dat darme liede
Souden hebben thaerre noot.
Dese hebben die kinnebacken so groot,
Datsi verteeren in overdaden
Haer goet te haren scaden:
Dus so wert hem cleene thovet;
Want si werden so verdovet,
Dat si laten varen al,
Watter ave comen sal.’(6)

Had men echter aan de edelen alleen kunnen verwijten, dat

(1) Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte, I, p. 351 vlg.
(2) Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, II, p. 230.
(3) Men vindt eene naamlijst der adellijke geslachten, die zich in Duitsche steden vestigden, bij
Hüllmann t.a.p. II, p. 233-237.
(4) Warnkönig, t.a.p. I, p. 348 vlg.
(5) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. VI. § 4: ‘Spectat etiam ad libertatem eorum, oppidum suum muris,
vallis et quacumque voluerint munitione ad libitum suum firmare, sic et proprias domos.’
Vgl. P. d'Oudegherst, t.a.p. II, p. 9.
(6) Der Naturen Bloeme, II vs. 89-100.
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hun gevolg in overvloed leefde, terwijl de armen broodsgebrek hadden(1), dan zou
men nog zeer tevreden hebben kunnen zijn; maar de dienstmannen van den adel
maakten zich ook dikwijls aan vele buitensporigheden schuldig. Vaak werden zij
door hun' moedwil en hunne ongebondenheid gevaarlijk voor de burgerij, vooral
wanneer zij ook wapens droegen, wat echter in de meeste Vlaamsche steden door
keuren streng verboden was(2). In Regensburg, Augsburg en Laon belemmerden de
gewapende dienaars der edelen de vrijheid der eerzame burgers(3), en nog erger was
het, wanneer, zooals in vele Italiaansche steden, verschillende adellijke geslachten
met elkaar in twist leefden, en elkaar in de straten gewapenderhand bestreden(4). Om
met een enkel woord al het kwaad in herinne-

(1) Op 't eind der dertiende eeuw werden door den adel te Milaan 6900 jachthonden gehouden,
die dagelijks meer brood gebruikten dan alle inwoners der naburige stad Lodi samen. Zie
Hüllmann, t.a.p. II, p. 231 vlg.
(2) In vele plaatsen waren bepaalde wapens aangewezen, die niemand mocht dragen, en die
daarom verlovede wapinen genoemd werden. Daartoe behoorden in 't bijzonder de knijf
(canipulus, eene soort van ponjaard) en de misericorde (een zeer korte degen), soms ook de
boog, de met ijzer beslagen knots, de kolf en de piek. In de keur van Sleidinghe en Desteldonc
(Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XXXIV) leest men § 21: ‘So wie so knijf ofte torkoise colve ofte
pike ofte boghe met scichten draecht, es sculdich den grave XX S.’ De keur van Brugge van
1281 (Warnkönig t.a.p. II1 bijl. LVI) heeft, als § 13: ‘Negheen man no bekent no vremde no
ga ghewapent no draghe swaert no boghe no selfscot no gheslepene wapene no ijserine colve
no andre wapene dor die port, hine si lidende omme te gane uter port jof coemende uter port,
up ene boete te verliesene die wapenen ende III lib. jeghen den Grave; ende die knijf draghet,
hi verliestene ende III lib. jeghen den Grave.’ Zie hierover verder Warnkönig. t.a.p. III1 p.
229-245. In eene keur door Hendrik van Leuven in 1284 aan St. Pieters Leeuw gegeven
(door J.F. Willems opgenomen in 't Belgisch Museum, VI, bl. 292-306) worden als verloefde
of verseide wapens opgenoemd: ‘knive, pieke, torcoyse colve, gepijnde (d.i. gepinde) stave,
alrehande gescutte, handacx, paffute (bijlen), giserme (tweesnijdende bijlen), scilde metten
priemen, die men opten arm draecht.’ De boete op het dragen van die wapens bedroeg tien
pond. Juist dezelfde wapenen worden verboden of versecht in de keur door Jan I van Brabant
in 1292 aan de ammanie van Brussel gegeven, doch daar is de boete op het dragen van die
wapens slechts op tien schellingen gesteld. Zie die keur achter de Rymkronyk van Jan van
Heelu (uitg. door J.F. Willems, Brussel, 1836) bl. 541-548.
(3) Hüllmann, t.a.p. II p. 231.
(4) Hüllmann, t.a.p. II p. 240 vlg., III p. 97-145, 154-197, en verder passim.
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ring te brengen, dat door die familietwisten der edelen werd gesticht, is het voldoende
te wijzen op de veete der Montecchi en Capuletti te Verona, vereeuwigd in
Shakespeare's treurspel Romeo and Juliet, en op die der Cerchi en Donati te Florence,
bekend uit de levensgeschiedenis van Dante Alighieri. 't Gevolg van die
ongeregeldheden was, dat in verscheidene plaatsen de burgers, die niet tot den
adelstand behoorden, de edelen uit hun midden verdreven als gevaarlijke medeburgers,
of dat de adel zelf inzag, dat het beter was de stad te verlaten, zooals in 1258 te
Milaan(1). In verscheidene steden werden besluiten ten nadeele van den adel genomen,
waardoor edelen van het bekleeden der overheidsambten werden uitgesloten, en
belangrijke voorrechten toegekend aan wie niet van adel waren. Zoo werd b.v. in
1285 te Pistoja het besluit genomen, dat de naam van iederen handwerksman, die de
orde in de stad verstoorde, op de naamlijst der edelen zou worden gebracht, d.w. z,
dat hij het recht zou verliezen aan de regeering deel te nemen. Een jaar vroeger waren
te Parma vele Ghibellijnen verklaard van adel te zijn, d.i. te behooren tot die klasse,
welke het voorrecht miste mee te mogen regeeren(2). Merkwaardig in dit opzicht zijn
vooral de Ordinamenti della giustizia, in 1292 op aansporen van Giano della Bella
te Florence uitgevaardigd, toen de burgerij daar tijdelijk over den adel had
gezegevierd(3). Daarbij werd o.a. bepaald, dat ieder, die in het boek van den adel
opgeschreven en tusschen de vijftien en zeventig jaar oud was, een' borg van twee
duizend pond Florentijnsch moest stellen, dien hij verliezen zou, als hij het wagen
dorst de orde te verstoren (Rubr. 33-35); dat geen edele tijdens een' oploop zijne
woning mocht verlaten, nog minder naar de woning van een' standgenoot gaan,
allerminst zich naar de plaats van 't oproer begeven (Rubr. 44-47); dat geen edele
een huis of toren mocht bezitten in de nabijheid

(1) Hüllmann, t.a.p. III p. 199.
(2) Hüllmann, t.a.p. III, p. 150.
(3) Men vindt ze in de Statuta populi et communis Florentiae, drie deelen 1778-1783, Deel I,
p. 407-516, Rubricae CI, en een uittreksel bij Hüllmann, t.a.p. III, p. 435-438.
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van eene brug of hoofdpoort (Rubr. 50); dat geen edele zonder uitdrukkelijke
vergunning der prioren tegen een' burger getuigenis mocht afleggen, en evenmin
opkomen tegen het getuigenis van een' burger (Rubr. 43, 65), en dat edelen geen
recht van appèl in strafzaken zouden hebben (Rubr. 68). Een burger werd gestraft,
als hij eene beleediging, hem door een' edele aangedaan, niet aangaf (Rubr. 68). 't
Was dus een groot voorrecht niet van adel te zijn, waarom dan ook de edele, die zich
ten opzichte van den staat verdienstelijk zou hebben gemaakt, ter belooning onder
de burgers zou worden opgenomen, maar dan tevens een ander wapen moest
aannemen (Rubr. 41). Daarentegen behoorde het tot de straffen, die aan burgers
konden worden opgelegd, dat zij tot den lageren adel werden gerekend, terwijl iemand
uit den lageren adel voor sommige misdrijven kon worden gestraft met opname onder
den hoogeren adel, 't zij alleen, 't zij met zijne geheele familie (Rubr. 24-31).
De geweldenarijen, waaraan de adel in de Italiaansche steden zich schuldig had
gemaakt, waren oorzaak, dat ter verzekering van de rust der burgerij daar zulke,
schijnbaar zonderlinge, besluiten moesten worden genomen. In de geschiedenis der
Vlaamsche steden vinden wij slechts nu en dan van familietwisten melding gemaakt,
o.a. te Gent in 't begin der dertiende eeuw, toen Philips van Namen, als regent, eene
gestrenge verordening uitvaardigde tegen hen, die te Gent de orde zouden verstoren(1).
Ook de twisten der Ingrekins en Blauvotins gedurende de regeering van Diederik
van den Elzas en Boudewijn VIII schijnen van dien aard geweest te zijn, namelijk
bloedige oneenigheden tusschen de landedellieden, de Blauvotins, en de hovelingen,
de Ingrekins, wier partij door gravin Mathilde werd begunstigd. Vooral de kasteleinij
van Veurne en een deel van tegenwoordig Fransch-Vlaanderen werden er door
verontrust; het gevecht, dat bij St-Winox-Bergen, in 1206 op den zoogenaamden
rooden maandag, plaats had, was het laatste groote feit in dezen burgertwist(2). Over
het algemeen echter waren deze twisten

(1) Men vindt die verordening in Lesbroussart's uitgave van d'Oudegherst, t.a.p. II. p. 60 vlg.
(2) Zie over die twisten het Chronicon Sancti Bertini van Johannes van Yperen, p. 683;
Marchantius, Flandria commentariorum libris IV descripta, Antw. 1596, I, 4; Meyerus,
Annales, anno 1144, 1204, 1206; P. d'Oudegherst, t.a.p. II, p. 49-53, 59; Duchesne, Hist. de
Guines, Preuves, p. 142 en 258; Dewez, Histoire part. des provinces Belg. I (1834), p.
376-378.
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niet te vergelijken bij die, waaronder de Italiaansche steden zuchtten.
Toch was er voor Maerlant genoeg reden om over het gedrag der edelen. vooral
ten opzichte van het mindere volk, te klagen, hetzij die edelen stedelingen waren,
hetzij zij zich op hunne adellijke burchten ophielden. Hij vergelijkt de arme lieden
bij de vreesachtige damherten, als hij zegt:
‘Dese beesten si bedieden
Die ghemeinte van den lieden,
Die proye sijn der hogher heren.
Waer so si hem henen keren,
Alle die heren op hem gapen,
Bede ridders ende knapen.’(1).

Elders zegt Maerlant tot de edelen:
‘Ay! Ghi edele ridders, ghi heren,
Ghi levet bi der proyen mede,
Dats bi der armer liede lede;’(2)

en dan raadt hij hun verder aan, toch niet de eeuwige zaligheid prijs te geven ter wille
van aanzien in de wereld, maar het arme volk te verdragen, en ook mee te werken,
dat arme, hulpelooze kinderen van edelen niet ter prooi worden van de hebzucht
hunner standgenooten(3). Dat de krokodil dood stil gaat liggen om te gemakkelijker
zijne op geen gevaar verdachte prooi te vangen, dat, zegt Maerlant,
‘Dunct mi wel maniere leeren
Van den quaden valschen heren:
Alse arme dorpers an hem comen
Om iet te baten ende te vromen,
Ghebaren si of si sliepen dan,
Ende latense hem bet comen an:
Want si hem dicke toghen maniere,
Alsof si waren goedertiere;

(1) Der Naturen Bloeme, II. vs. 1295-1300.
(2) Der Naturen Bloeme, III. vs. 2383, 2385 vlg.
(3) Der Naturen Bloeme, III. vs. 2387-2400.
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Maer alsi comen binnen tanden,
Soe verswelghen sise te handen,
Ende nemen hem thare al bloot,
Weder tsi cleine ofte groot.’(1)

Is het vele edelen om geld alleen te doen, dan is het geen wonder, dat menig edelman
ook het recht voor geld verkoopt, dat van hem zonder betaling geen recht te krijgen
is, maar dat hij zich laat omkoopen om het kwaad ongestraft te laten:
‘Als hi wetlike heeft verstaen,
Dat sine liede hebben mesdaen,
Laet hise quite omme ghelt:
Dus wert hi van der ere ghevelt;
Want hi tonreyne quade goet
Vor trecht minnet in sinen moet.’(2)

Wie daarentegen het recht handhaaft:
‘Hi slaet, hi vaet, hi velt die scalke,
Ende doet elken na die wet,
Die int lantscap es gheset.’(3)

't Is niet altijd zeker, dat men tegen de onrechtvaardigheid van den minderen adel
bescherming vindt bij den hoogeren, al is het ook aan dezen opgedragen de
roofgierigheid van genen te straffen. Maerlant spreekt van
‘menech groot baroen,
Die die rovers wille verdoen,
Om tlant te suverne van vreesen,
Die selve rovet nochtan weesen.’(4)

Is het dikwijls onmogelijk van baronnen en groote heeren recht te krijgen, tot wie
zal men zich daartoe dan moeten wenden? Tot de geestelijkheid? Zeker heeft zij op
de verbetering van de rechtspraak een gunstigen invloed geoefend(5); maar wij zagen
reeds, dat ook vele geestelijken allesbehalve onom-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Der Naturen Bloeme, IV. vs. 193-204.
Der Naturen Bloeme, III. vs. 1479-1484.
Der Naturen Bloeme, III. vs. 1486-1488.
Der Naturen Bloeme, II. vs. 2329-2332.
Zie bl. 19 vlg.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

262
koopbare rechters waren, en dat menig poorter zich allerliefst aan de rechtspraak der
geestelijken onttrekken wilde(1). Tot de rechtsgeleerden dan? Hun aantal was in
Vlaanderen langzamerhand toege nomen, sinds aan de hoogeschool te Orleans de
studie van kerkelijk en burgerlijk recht bloeide(2), en inderdaad zijn in de dertiende
eeuw de klachten over de knoeierijen en de begeerigheid der advocaten nog niet zoo
talrijk als in de veertiende eeuw en later. Bij Rustebuef komt, zooals Jubinal opmerkt,
slechts ééne plaats voor, waar over de baatzucht der advocaten wordt geklaagd en
wel met deze woorden:
‘Encor i a clers d'autre guise,
Que quant il ont la loi aprise,
Si vuelent estre pledéeur
Et de lor langues vendéeur;
Et penssent baras et cauteles,
Dont il bestornent les quereles,
En metent ce devant derrière.’(3)

Ook bij Maerlant heb ik maar ééne plaats kunnen vinden, die op de advocaten
betrekking heeft:
‘Dus scadelijc, alst coemt ten spronge,
Es vanden taelman die tonge;
Daer nes geen trouwe an in gere stonden,
Sine si met selvere gebonden;
Men moet vanden advocaet
Tswigen copen, of het wert quaet.’(4)

Dat deze plaats alleen staat, bewijst niet zoo zeer, dat in de dertiende eeuw op de
rechtsgeleerden niets viel aan te merken, als wel, dat men toen hunne hulp nog niet
zoo vaak inriep als later, toen de eenvoudige rechtspleging der dertiende eeuw door
eene meer ingewikkelde en langdurige wijze van procedeeren was vervangen en het
recht van den sterkste en machtigste plaats had gemaakt voor het recht van den
handigste en slimste.

(1) Zie bl. 210 vlg.
(2) Zie o.a. Le Glay, t.a.p. II. p. 72.
(3) Rutebeuf, OEuvres complètes, I, p. 221 vlg.; vgl. ook Dr Verwijs, Academisch proefschrift,
Inl. bl. XIII.
(4) Sp. Hist. I3, 53 vs. 41-46.
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Kwam bij de rechtsbedeeling de geldgierigheid van den adel uit, ook elders
verloochende deze zich, volgens Maerlant, niet. Waar de edelen slechts even konden,
maakten zij van hunne macht gebruik om het mindere volk uit te plunderen en uit te
zuigen, en voor dat mindere volk komt Maerlant op. Daardoor neemt hij onder de
dichters een geheel ander standpunt in, dan zijne voorgangers en zelfs menig
tijdgenoot. Hadden de romandichters, de borderers, vóór hem in het ridderwezen
eene ideëele instelling gezien, en, vooral door van Koning Artur en de gezellen van
de Tafelronde, van den edelen Perchevael, den fijnbeschaafden Walewein, den
schitterenden Lancelot te zingen, den adel op dat ideaal gewezen, er niet aan
twijfelende, of alleen de man van hooge geboorte was in staat grootsch en edel te
handelen, Maerlant gaf, zelfs in den tijd toen hij zelf nog romandichter was, te kennen,
dat aanzienlijke geboorte in zijn oog niet de onmisbare voorwaarde was om edel te
zijn en achting te verdienen. Wie van adel was stond alleen om zijn' adeldom bij
Maerlant niet hooger aangeschreven dan ieder ander. De waardij van den mensch
werd in zijn oog niet bepaald door de waarde zijner voorouders. Is de adel in verval
geraakt, dan meent Maerlant, dat hij ook het recht heeft verloren om in de
maatschappij den toon aan te geven. Geheel anders Rustebuef. Was de Fransche
dichter in het bestrijden van de gebreken der geestelijkheid en in het dwepen met de
kruisvaart ook al een geestverwant van Maerlant, hij is, waar het den adel geldt, bij
hem vergeleken een achterblijver, een man van den ouden tijd. Hij moge al wijzen
op het verval van het ridderwezen, toch is zijne ingenomenheid met den adel nog
zóó groot, dat hij met hem geen anderen stand meent te mogen vergelijken. Even
groot verschil in waarde, als er bestaat tusschen edele en onedele metalen, even groot
verschil bestaat er, volgens hem, tusschen den adel en het volk, blijkens zijne woorden:
‘Chevalerie est si grant chose,
Que la tierce plaie n'en ose
Parler qu'ainsi com par defors;
Car tout aussi comme li ors
Est li mieudres métaus c'on truise,
Est-ce li puis là où l'en puise
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Tout sens, tout bien et tout honor;
Si est droiz que je les honor.’(1)

Maerlant daarentegen noemt alleen hem edel, die beschaafd en rein van zeden is.
Verheft hij den man uit het volk boven den man van adel, dan is het niet omdat hij
onbeschaafdheid, ongemanierdheid goedkeurt; integendeel, zelf verklaart hij:
‘Ic houts mi an die hoveschede.
Die dorpere es, ne twivelt twint,
Hine wert nemmer wel gemint.
Daerombe so prisic hoveschede;
Soe doet God entie werelt mede.’

‘Hovescheit’ toch ‘comt van hogen sinne’(2) en met haar vormen slechts deugd en
reinheid van zeden, volgens Maerlant, den waren adel, die zóózeer één is met het
wezen van den persoon, dat men niemand van dien adel zou kunnen berooven, ook
al verkocht men hem als slaaf. Daarom zegt hij:
‘Mine roect, wiene droech of wan,
Daer trouwe ende doget es an,
Ende reine es van seden,
Uut wat lande dat hi ran,
Dats dien ic der namen an
Van rechter edelheden.
Al vercocht men selken man,
Hens niemen, diene geroven can
Siere dogedachticheden.
Mi dinke, dat edelheit began
Uter reinre herten dan,
Met dogeden besneden,
Ende begint nog heden.’(3)

Wel verre van alleen voort te komen uit oude en aanzienlijke geslachten, kan de ware
adel nog dagelijks uit een geheel onbekend geslacht ontstaan, wanneer de
vertegenwoordiger van dat geslacht er maar voor zorgt, dat hij ‘nerachtich, erachtich,
werachtig’ is, d.i. werkzaam, geëerd, strijdbaar(4). Alanus

(1)
(2)
(3)
(4)

Rutebeuf, t.a.p. I p. 230.
Torec, vs. 2445-2451.
Eerste Martijn, vs. 547-559.
Eerste Martijn, vs. 560-572.
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ab Insulis had de stelling verkondigd, dat de adel de dochter is der fortuin(1), Maerlant
meent, dat rijkdom niet in staat is een' dorper tot een' edelman te maken, evenmin
als de ware edele zijn' adeldom kan verliezen, wanneer hij arm wordt, omdat de adel
des harten eene genadegift Gods is:
‘Al spreect in sinen boeke Alaen,
Dat edelheit quam sonder waen
Van ouder rijcheden,
Die edelheit mach men afdwaen;
Wertmen aerm, so eest gedaen,
Men valt in doude steden.
Maer reine edelheit es een traen,
Die dorper herte nie conste ontfaen;
Die gevet, dor smenscen beden,
God in sire miltheden.’(2)

Het krachtigst en duidelijkst spreekt Maerlant over het karakter van den waren
zielenadel in de bekende plaats uit den Alexander, waar hij zegt, dat men iederen
mensch moet eeren naar zijne verdiensten, en aldus voortgaat:
‘Al en hadde hi engheen groet goet,
Es hi hovesch ende vroet,
Van wat lande dat hi si,
Al en ware sijn geslachte niet vri,
Ware hi geheten van goeden seden,
Men souden eren tallen steden;
Want, sal ic u die waerheit tellen,
Tgoet bringt menegen ter hellen,
Ende niet b drieget so vele liede
Alse groet goet ende miede.
Die van seden, niet van goede,
Es versiert in sinen moede,
Ende die met dogeden es verheven,
Al en mach hi niet vele geven,
Sijn sin es beter dan gout.
Hier om es beter menechfout

(1) Zie Alanus ab Insulis, Cyclopaediae Anticlaudiani, seu de officio viri boni libri novem,
heroico carmine conscripti, Antverpiae 1611, lib. VII. p. 121.
(2) Eerste Martijn, vs. 576-585. Vgl. bij de beide laatste verzen hetgeen blz. 167 gezegd is over
de werkzaamheid van God in den mensch.
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Goede seden ende wijsheit,
Dan grote have ende edelheit;
Want die gene es edel allene,
Die hovesch van seden es ende rene.’(1)

Maerlant stond in deze beschouwingswijze niet alleen. Reeds vóór hem had de
Duitsche dichter Winsbeke gezegd:
‘Sun, hôchgeburt ist an dem man
Und an dem wibe gar verlorn,
Dâ wir niht tugende kiesen an,
Als in den Rîn geworfen korn.
Der tugent hât, derst wolgeborn
Und êret sîn geslehte wol.’(2)

Ook Thomasîn von Zerclaere zegt wat uitvoeriger hetzelfde in zijn Welhischen Gast:
‘Niemen ist edel niwan der man,
Der sîn herze und sîn gemüete
Hât gekêrt an rehte güete.
Ist ein man wol geborn
Und hât sîns muotes adel verlorn,
Ich kan iu sagen wol vürwâr,
In schendet sin geburt gar:
Wan swer wol geborn ist,
Sîn geburt gert zaller vrist,
Daz er wol und rehte tuo.
Ob er sich niht dwingt derzuo,
Sô hât er danne lasters mêre:
Sîn geburt minnert sîne êre’(3).

Van vaderszijde, zegt hij verder, is iedereen in zekeren zin van adel, want wij zijn
allen kinderen Gods:
‘Vaterhalbe ist ein jeglich man
Edel, derz verstên kan.
Swer sîn geburt behalten wil,
Der hât adels harte vil.
Die sint alle Gotes kint,
Die sîn gebot leistende sint.

(1) Alexander I vs. 545-564.
(2) Der Winsbeke (uitg. door Haupt, Leipzig 1845 en door Leitzmann, Halle 1888) vs. 271-276.
(3) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 3860-3872.
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Swer niht en leistet sîn gebot,
Der hât daz adel, daz im Got
Gap, von sînen schulden vlorn,
Und hât im darzuo erkorn
Einen vater, der unedel ist,
Von sînem übel zaller vrist.
Swer sînn edelen vater lât,
Sîn adel er verworht hât.’(1).

Ook elders vraagt hij:
‘Waz hilfet daz ob etewenn
Edel was sîn alteren,
Sît er selb ze dirre vrist
Der toerscheite eigen ist?
Swer die siule ûz nemen wil,
Des daches blîbt dâ niht ze vil:
Swer selbe ist ein boesewiht,
Hât siner vorvarn adel niht’(2).

Is de ware adel niet gebonden aan aanzienlijke afkomst en uitgestrekte bezittingen,
hoeveel minder geeft dan nog het bezit van geld en goed aan den rijke het recht om
zich boven den arme verheven te gevoelen. De geldaristocratie heeft in Maerlant's
oog nog minder reden om trotsch te zijn, dan de geboorteadel. Rijkdom is integendeel,
volgens Maerlant, de bron van alle kwaad; het al te begeerig streven naar bezit is
een bewijs van gebrek aan zielenadel. Dat de geldgierigheid al meer en meer scheen
toe te nemen, bedroefde Maerlant meer, dan iets anders:
‘Vrecheit es gewassen sere,
Vrecheit ne rest hem nembermere,
Vrecheit heft die werelt dorgaen:
Quaet cruet es gewassen saen,’(3)

klaagt hij, en daar de ingenomenheid met den rijkdom zich gewoonlijk in eene
weelderige leefwijze openbaart, kunnen wij er ons niet over verbazen, Maerlant en
verscheidene zijner tijd-

(1) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 3881-3894.
(2) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast, vs. 4275-4282.
(3) Torec, vs. 2524-2527. In vs. 2525 staat in 't handschrift (en ook in mijne uitgave) verkeerdelijk
meltheit in plaats van vrecheit.
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genooten over het toenemen van de weelde te hooren klagen. Zulke klachten, schoon
te allen tijde, en meestal zeer terecht, aangeheven, waren ook in de dertiende eeuw
allesbehalve ongepast, en zeker niet minder dan den adel golden zij de geldaristocratie
in de steden. Reeds in 't begin der dertiende eeuw leverde de weelde van de burgerij
der Provençaalsche steden aan de dichters(1) ruime stof voor schitterende
zedenschilderingen(2). Ook in de Duitsche steden wedijverden de rijke kooplieden in
praalvertoon en weelderige leefwijze met den adel(3). Natuurlijk was in de Vlaamsche
steden de weelde niet minder groot dan elders, daar de toenemende bloei van
Vlaanderens handel den rijkdom der groothandelaars aanhoudend vermeerderde; en
ofschoon eerst uit de veertiende en vijftiende eeuw die bekende verhalen dagteekenen,
welke ons nog verbaasd doen staan over de voormalige weelde der Vlaamsche
poorters, was toch reeds in de dertiende hunne leefwijze weelderig genoeg, om aan
Maerlant ergernis te kunnen geven. Veeltijds openbaart zich de rijkdom der groote
kooplieden door de ijdelheid hunner vrouwen, die er een eigenaardig genoegen in
plegen te scheppen, door praalvertoon bij feesten en in kleeding elkander de loef af
te steken. 't Zijn dan ook gewoonlijk de vrouwen, die om hare prachtliefde door de
dichters en zedenpredikers worden gegispt. In Frankrijk wekten reeds op het eind
der twaalfde eeuw de sleepkleederen der vrouwen de ergernis der geestelijkheid op,
die het dragen daarvan verbood(4). Aanstoot gaf vooral een zeker hoofdtooisel der
rijke vrouwen, dat de Franschen cornet noemden, om de gelijkenis, die het had met
ramshorens. Een der Fransche dichters zegt:

(1) O.a. aan Arnaud de Marveil bij M. Raynouard, Choix des poésies originales des Troubadours,
IV, p. 415.
(2) Hüllmann, t.a.p. I. p. 211 vlg.
(3) Hüllmann, t.a.p. II. p. 180-184, waar gesproken wordt van de constabuli of constaffler (in
de Duitsche steden, Straatsburg, Zürich en elders), zooals de aanzienlijke burgers genoemd
werden, die ook (o.a. in Straatsburg) Glevenbürger (lansdragende burgers) heetten en te
paard of op eene soort van strijdwagen kampten.
(4) Het concilie van Montpellier besloot in 1195: ‘mulieres vestibus sumtuosis et proprii corporis
longitudinem superflue excedentibus non utantur.’ Hüllmann, t.a.p. IV. p. 137.
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‘De chanvre ouvré ou de lin
Se font cornues,
Et contrefont les bestes mues,
Qui vuelent estre connéues
Des preudes dames.’

Hij verhaalt, dat tegen de vrouwen, die dit kapsel droegen, van den preekstoel werd
geijverd, terwijl de bisschop, zegt hij niet onaardig,
‘A toz cels dix jors pardone,
Qui crieront à tel personne:
Hurte belin!’(1)

Hetzelfde hoofdtooisel geeft aan Maerlant aanleiding om eene Aethiopische stiersoort,
die door Plinius catoblepas genoemd wordt, te vergelijken bij de vrouw,
‘Die thoeft draghet ghehoernt so sere,
Dattet stinct vor onsen Here,
Ende scijnt of hare verwoeghe.
Dan comt een ries, die tonghevoeghe
Op hare siet, ende wert ghevaen,
Ende van herten so ondaen,
Dat hi ziele ende lijf verliest,
Ende dien doot daer omme kiest.’(2)

Hoe groot de weelde onder de Vlaamsche vrouwen op het eind der dertiende eeuw
was, blijkt uit de bekende verzuchting, waarmee Johanna, de echtgenoote van Philips
den Schoonen van Frankrijk, aan hare ijdelheid lucht gaf, toen zij, in Mei 1301 te
Brugge gekomen, verblind werd door de kleederpracht van de vrouwen der rijke
kooplieden: ‘ik dacht, dat ik alleen koningin was, maar hier zie ik er wel zeshonderd’(3).
Nog meer dan over de weelde, die het gevolg van den rijkdom is, klaagt Maerlant
over de macht, die het geld bezit, en die aan

(1) Het gedicht op de cornetes vindt men bij A. Jubinal, Jongleurs et trouvères, 1835, p. 87-93.
(2) Der Naturen Bloeme II, vs. 1267-1274.
(3) Meyerus, Annales, anno 1301: ‘Mulierum vero Brugensium splendor ac fastus ingrata
admodum reginae res erat, adeo ut dixisse tradatur: Ego rata sum solam me esse reginam, at
hic sexcentas conspicio.’ Vgl. Warnkönig, t.a.p. I. p. 201 of Warnkönig-Gheldolf, Hist. de
la Flandre I (Brux. 1835) p. 300 en Le Glay, t.a.p. II. p. 217.
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schurken, dwazen en onnoozelen het aanzien en den invloed verschaft, waarop
eigenlijk alleen de deugdzamen, wijzen en verstandigen aanspraak moesten hebben.
Ook Fransche tijdgenooten klagen over de macht van Dans Deniers (Dominus
Denarius). In het bekende lied ‘de dans denier’ heet het:
Dans deniers est mult redoutez,
Deniers est mult en chambre amez,
Deniers se couche ès lis parez,
Deniers a bien ses volentez.
Deniers parole fièrement,
Deniers pardone mautalent,
Deniers va orguilleusement,
Ce est la somme.
Deniers fet sa besoigne à Romme.
Deniers fet homme forsener,
Deniers fet pautonniers monter,
Deniers fet putains atroter
Et clop sallir et droit aler;
Deniers fet prestres desréer
Et trois messes le jor chanter.
Deniers aliève mauvès oir.
Deniers fet guerres esmovoir,
Et les preudommes déchéoir,
Et aus chevaliers por avoir,
Et por deniers puet-on véoir,
Que il vent sa fille ou son oir.
Deniers fet mors ensevelir,
Deniers justice les poissanz.
Deniers aprent les non-sachanz.
Deniers rachate les péchiez;
Deniers est partout essauciez;
Mult a honors.’(1)

Veel overeenkomst met de woorden van dit gedicht hebben eenige regels uit
Maerlant's Spiegel, die de vrije vertaling zijn van vijf disticha van Petronius Arbiter,
welke Vincentius in zijn werk heeft ingevoegd(2):

(1) A. Jubinal, Jongleurs et trouvères, p. 94-100.
(2) Petronius Arbiter, Satyricon, cap. 137 (edit. Gabbema, 1654, p. 220).
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‘Die ghelt heeft, hi es sonder plage;
Hi seilt vor wint ende voer wage;
Hi set daventure ende voeghet,
Also a'se hem genoeghet;
Hi hevet al in eere somme
Ghedisputeert die meesters omme;
Hi winnet ghelt in allen hoven;
Men sal sine wijsheit loven
Boven Catoene den wisen.
Wat helpt dat wi den penninc prisen?
Dat wi prisen dat es clene.
Hevestu gelt, so peins allene
Wattu begers, het sal gescien.
Men mach den penninc gherne sien,
Want het es der werelt God:
Diene scuwet, hi es sot.’(1)

Wie daarentegen geen geld bezit, wordt even dom en dwaas geacht, als wie den
penning schuwt:
‘Arem man heet emmer sod.’(2)

Ook volgens Rustebuef behoort het tot de kwalen des tijds, dat alleen de rijke in
aanzien is en vrienden bezit:
‘Qui riches est s'a parenté;
Mès povres hom n'a parent té,
S'il le tient plus d'une jornée
Qu'il ne plaingne la séjornée.
Qui auques a, si est amez,
Et qui n'a riens, s'est fols clamez,
Fols est clamez cil qui n'a rien.’(3)

De woorden van den arme hebben niet veel te beteekenen, men luistert er althans
niet naar, zegt Maerlant:
‘Al seit een arm mensche waer,
Sine tale en acht men niet een haer;
Dus sijn dies armen menschen woort,
Al sijn si goet, luttel gehoort.’(4)

(1) Sp. Hist. III5, vs. 63-78.
(2) St. Franciscus leven, vs. 25.
(3) Rutebeuf, t.a.p. I. p. 226 vlg.
(4) Alexander, VIII, vs. 641-644.
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Merkwaardig is ook Maerlant's klacht:
‘Die rike es nu wel gehort;
Men trecten tallen steden vort:
Wat hi sprect, si lovent alle.
Est datten armen spreken gevalle,
Wat dat hi sprect, merket des,
Men seget dat al dulheit es.
Dwaes ende gec es sijn name.
Armode es grote scame:
Den armen es lichte mesciet;
Al doet hi wel, men achtes niet.
Hi es recht in deser manire,
Dat es ene grote rivire,
Entie loopt onder die eerde.
Armoede es grote onwerde;
Si dect al des minscen doeget,
Miltheit, sconheit ende joget.
Tongemake es darme milde.
Ic wane hi vrec wesen wilde;
Penst ho hem es ende bederft;
Hi bepenst hem menechwerf:
“Owi, ende oftic nu ware rike!
In liet dor geen goet, sekerlike,
In soude verteren ende geven,
Dor Gode, dor ere, al min leven.”
Hine mach, nadat hem behovet:
Dies wert hem therte bedrovet.’(1)

Terwijl Maerlant de armen beklaagt, kiest hij partij voor hen tegen de rijken, wanneer
hij ziet, dat deze hen verdrukken, bespotten of kwellen:
‘Die den armen nine spaert,
Ende met hem hout sine ghile,
Hoe waent hi ter lester wile
An onsen Here vinden ghenaden,
Die emmer die armen sal beraden?’(2)

(1) Torec, vs. 2496-2521. Dezelfde geest, die deze verzen bezielt, spreekt ook uit een schilderstuk,
door een' van Maerlant's jongere tijdgenooten, den Florentijn Giotto, voor de kerk van St.
Franciscus te Florence gemaakt, waarop de armoede was voorgesteld als eene verlatene
vrouw, barrevoets op doornen loopend, aangebast door een' hond en blootgesteld aan de
steenworpen van woeste vervolgers, van welke één haar met eenen doornstengel tegen de
bloote beenen slaat.
(2) Der Naturen Bloeme, II. vs. 58-62.
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zegt hij, en hij maakt er de rijken opmerkzaam op, dat zij met al hun geld de armen
niet kunnen missen. Immers als hij in zijn' Rijmbijbel verhaalt, dat binnen den derden
muur van Salomo's tempel de plaats was voor ‘tghemene diet’, voegt hij er bij:
‘Dies men mach omberen niet.’(1)

Kunnen de handwerkslieden niet worden gemist, zij moeten zelfs tot op zekere hoogte
worden ontzien. De groote heeren moeten niet denken, dat zij maar ongestraft het
mindere volk kunnen mishandelen en uitzuigen. Een klein beestje, leontofona
genaamd, zegt Maerlant op gezag van Solinus, berokkent den dood aan den leeuw;
daarom, voegt hij er bij:
‘Ontsiet die clenen, ghi grote heren:
Hets meslijc waer die saken keren.’(2)

Al deze klachten over de macht van 't geld en de machteloosheid aan de armoede
verbonden, deze ondubbelzinnige blijken van voorliefde voor de armen en niet
ontveinsden afkeer van adeltrots en geldaristocratie waren bij Maerlant niet alleen
de uitvloeisels eener ascetische opvatting van het Christendom, ofschoon zulk eene
opvatting er zeker het hare toe heeft bijgedragen, om hem een' tegenzin te doen
krijgen tegen de rijken en hunne geldgierigheid(3); niet alleen de beginselen eener
afgetrokken zedenleer deden Maerlant partij kiezen tegen de rijken, maar bovendien
ook zijne warme belangstelling in alles, wat er om hem heen in de wereld gebeurde.
Hij zag daar - in geheel Europa, maar zeker niet het minst in Vlaanderen - al de
nadeelen en al de onrechtvaardigheid van de alleenheerschappij der geldaristocratie;
hij hoorde de stemmen, die uit den boezem des volks daartegen opgingen, en die
stemmen vonden weerklank bij hem; hij begreep bovendien, dat er een einde kon
komen aan de treurige verhouding van de armen tot de rijken, als de armen, die de
numerieke meerderheid hadden,

(1) Rijmbijbel, vs. 11134. Tghemene diet is daar de vertaling van opifices.
(2) Der Naturen Bloeme, II vs. 2555 vlg.
(3) Zie bl. 172-175.
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verstandig werden geleid en zich krachtiger dan voorheen lieten gelden; en dat
begonnen zij ook te doen. De lagere standen waagden het in Maerlant's tijd, zich
tegen de hoogere te verzetten, en toen dat eenmaal geschiedde, kon een man als
Maerlant, die voor niets onverschillig bleef, en vrees noch baatzucht kende, niet
nalaten, openlijk partij te kiezen. In zijne bestrijding van adel en geldaristocratie is
Maerlant niet enkel de tolk van de denkers zijner dagen, maar nog meer van eene
geheele schare van practische mannen in zijne naaste omgeving. Zijne werken zijn
ook in dit opzicht de spiegel van de dertiende eeuw: zij geven ons een beeld van de
sociale toestanden zijns tijds en vertoonen hem zelven als een' man van den
vooruitgang, die in de eerste rijen streed voor die beginselen, welke langzamerhand
op politiek gebied de heerschende werden, en tegenwoordig nog maar door eene
onbeduidende minderheid worden bestreden.
Om dat in 't licht te stellen, en daarbij tevens te doen zien, welke beteekenis de
plaatsen hebben, die wij uit Maerlant's werken aanhaalden, zal eene kleine schets
van het politieke leven in de steden, zooals de geschiedenis der dertiende eeuw ons
aanbiedt, zeker wel niet overbodig zijn.
Evenals ook tegenwoordig nog, waren er in de dertiende eeuw in de groote
handelssteden verschillende standen, en wanneer men geringer standsverschil over
het hoofd ziet en de onvrijen niet medetelt, kan men drie klassen van burgers
gemakkelijk onderscheiden: den adel, den stand der groothandelaars en fabrikanten
en de klasse der ambachtslieden, die ieder, ook in officiëele stukken, met een
afzonderlijken naam worden aangeduid, weer verschillend voor de verschillende
steden. In Toulon wordt in eene oorkonde van Robert van Napels (1315) gesproken
van nobiles, mediocres en minores of plebeji; in Genève in eene oorkonde van
Frederik I (1162) van milites, cives, burgenses; in Bazel (in eene oorkonde van 1354)
van Ritter, Bürger en Handwerker; in Straatsburg van Geslechter, Bürger en
Handwerker; in Milaan van Capitanei of vasalli, cives, (die daar de motta heetten)
en artistae(1). In de Hollandsche en

(1) Hüllmann, t.a.p. II. p. 243-249. In de Duitsche steden heetten de leden der middelklasse ook
Ehrenmänner, Biedermänner of biderbmänner en gute of brave leute; in de Fransche steden
preudhommes, bonnes gens; in de Italiaansche buoni huomini (zie Giov. Villani, Istorie
Fiorentine, VII, cap. 17); in de Spaansche omes buenos, terwijl de gewone Latijnsche namen
zijn: meliores en probi of boni homines, ook optimates, majores, potentiores. Zie Hüllmann,
t.a.p. II. p. 211-223.
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Vlaamsche steden bestonden oorspronkelijk ook wel drie standen, zooals o.a. blijkt
uit de onderscheiding, die Stoke tusschen edele luden, porters en ghemeente maakt(1),
maar allengs sloot zich dáár de adel zoo nauw bij de groothandelaars aan, dat zij al
spoedig samen één' stand vormden, dien der aristocratie, waartoe dan behoorden de
edelen, de rijke, in eigen huis wonende, groothandelaars en fabrikanten, en de hoogere
geestelijken. Als bezitters van onroerende goederen heetten zij ervachtige mannen
(viri hereditati). Ook worden zij goede lieden genoemd, terwijl hun soms in 't
bijzonder de naam van poorters wordt gegeven, bij uitsluiting van de mindere lieden,
die dan den naam van ambachters dragen(2). Deze ambachtslieden, ten deele geheel
vrij, ten deele vrij, maar schatplichtig, vormden den minderen stand, tghemene diet,
zooals Maerlant zegt, en worden, ofschoon in de keuren zelden afzonderlijk genoemd,
wel niet uitsluitend, maar toch voornamelijk bedoeld, wanneer er van de meentucht
sprake is(3). Heelu gebruikt dan ook als synoniemen die ghemeinte en tfolc van
ambachte(4). Het waren handwerkslieden, kleinhandelaars of fabrieksarbeiders, die
in den aanvang eene afzonderlijke gemeente binnen de gemeente vormden, namelijk
een ambacht (officium), staande onder de jurisdictie van een' ambachtsheer (officialis),
van wien de ervachtige mannen onafhankelijk waren(5).

(1) Zie Stoke, Rijmkroniek X vs. 77 vlgg.
(2) In de derde keur van Brugge, in Nov. 1304 door Philips van Tiedi en Lauretto gegeven, waar
men in § 17 leest: ‘Voort so welke tiit dat een scepen sterft, dat scepen gemeenlike macht
hebben, enen anderen te kiesene, bin dardendaghe naer dat hi begraven sal sijn, es hi
ambochter, onder dambochters, es hi poortre, onder die poorters.’ Warnkönig, t.a.p. II1 bijl.
LXVI p. 131.
(3) In 't Latijn worden zij minores, plebeji, opifices enz. geheeten.
(4) Zie Heelu, vs. 1871 vlg.
(5) Oorspronkelijk beteekent ambacht hetzelfde wat wij nu nog onder den verkorten vorm ambt
verstaan, namelijk het bestuur, opzicht over iets (officium, ministerium). Iemand, die een
ambacht bekleedt, is dus vrij wel wat wij nu onder ambtenaar verstaan, en wat wij nog beter
door ons woord ambachtsheer (Mnl. amman, Lat. officialis) uitdrukken. Langzamerhand
echter verkreeg het woord ambacht de beteekenis van de uitgestrektheid gronds, waarover
het ambacht werd uitgeoefend - een zelfde overgang van beteekenis heeft men bij de woorden
provincie, jurisdictie, ban. - Een zeker aantal onder een zelfde bestuur staande villae werd
dan een ambacht genoemd, en zij, die tot dat ambacht behoorden en onder een' ambachtsheer
stonden, ambachters of ambachtslieden, welk woord dus oorspronkelijk volstrekt geen
synoniem is van handwerksman. In de middeleeuwen bleef de rijkste rentenier, wanneer hij
niet in de gelegenheid was zich onder de ervachtige mannen te doen opnemen, een ambachter.
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Was oorspronkelijk de afstand tusschen de leden der twee gemeenten groot,
langzamerhand werd de klove gedempt door het toenemen van de welvaart, die 't
ook menigen ambachtsman mogelijk maakte rijk te worden, en van de beschaving,
die menigen kleinhandelaar op gelijke lijn met den fabrikant stelde. Ook zullen
huwelijken, tusschen de leden van twee verschillende gemeenten gesloten, daartoe
wel het hunne hebben bijgedragen, terwijl ook vaak de ambachtsheer van zijne rechten
afstand deed, met dit gevolg, dat de handwerksman dan ophield tot een ambacht te
behooren en alleen in naam ambachtsman bleef, totdat de poorters het goed vonden
hem in hun' kring op te nemen. Ten laatste, en toch reeds hier en daar in 't begin der
twaalfde eeuw, waren de oude ambachters evengoed leden van de gemeente der
poorters als de oude ervachtige mannen, met dit onderscheid, dat zij sommige
voorrechten niet bezaten, die de aristocratie voor zich had weten te bewaren. Zoo
waren zij bv. uitgesloten van 't lidmaatschap der Vlaamsche (Londensche) hansa,
het comannengild. Daarvan mochten namelijk geene handwerkslieden, zooals wevers,
vollers, droogscheerders, kleedermakers, timmerlieden, schoenmakers, ketellappers
en blauwververs (d.i. arbeiders op eene ververij), en evenmin marskramers die hunne
waren bij de straat rondventten, of winkeliers die hunne waren bij pondjes afwogen,
lid worden, tenzij zij jaar en dag hun handwerk hadden laten varen en zich daarop,
na minstens ééne mark gouds aan de stad te hebben betaald, voor dertig solidi, drie
denarii sterling in de hansa inkochten, hetgeen te Brugge en te Londen kon
geschieden(1).

(1) In den Latijnschen tekst van de statuten der Londensche hansa leest men, § 2 ‘Illi vero qui
non sunt legitimi - scilicet textores, fullones, tonsores, calcearii (of sutores, zooals ik vermoed
dat hier tusschen moet worden gevoegd, daar, blijkens het volgende, na tonsores een woord
moet zijn uitgevallen) hoc est, qui cum helsena (d.i. els) consuunt, vuulsciters (wulsliters?),
casearii, buturiarii, hoc est qui caseum scindunt et vendunt denariatim et butirum similiter;
si hujusmodi homines inventi fuerint ultra mensem vel in Anglia, vel alibi, ubi libertas ista
tenetur, causa negociandi, perdent omnia, quae ibi habebunt, nisi per annum et diem officiis
suis renunciaverint, coram scabinis villae suae infra villam suam legitime, et legitimum
testimonium per litteras villae suae patentes obtulerint, quod caritatem suam habeant, quam
caritatem nullo modo habere possunt, nisi prius dederint unam marcam auri vel tantum plus
quantum plus scabinis et consilio villae suae bonum visum fuerit; tunc possunt hansam suam
emere XXX sol. III den. sterling, sine remittendo, et in eo habebunt jus suum comes hansae
et scildraca, sicut praedictum est.’ In den Franschen tekst, § 5, worden onder de ‘ovremarkes’
opgeteld: ‘foulons, teliers, tondeur, carpentier, faiseur de sollers, tinturier, ki tignent de leur
mains meismes et ki ont les ongles bleus et bateurs de laines et ciaus ki afaitent les caudières
et les chaudrons, ki vont criant aval les rues’ Uit de hansa worden gebannen, volgens § 7:
‘ki leur hanse ont et deviennent tailleur et ki poisent del peson fil et lainne et ki oevrent
peaues d'aigneaus de leur mains meismes et vaire oevre de leur mains meismes, couretiers
et tous ceaus, ki poivent par livres, et ceaus redoivent reguaingnier leur hanse de XII estrelins.’
Zie deze beide stukken bij Warnkönig, I. bijl. XL. a en b.
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Verder hadden de ambachtslieden het recht niet, schepenen te kiezen, nog veel minder
op de schepenbank zitting te nemen. Dat was aanvankelijk geene onbillijkheid, daar
de ambachters evengoed als de goede lieden hunne eigene schepenen gehad hadden,
waarvan misschien de raden (consiliarii), die later naast de schepenen bestonden,
een overblijfsel zijn(1). In de dertiende eeuw echter is er van zulk eene dubbele
rechtbank geene sprake meer, en behooren poorters en ambachters tot de jurisdictie
van ééne en dezelfde rechtbank, welke alleen door de leden der aristocratie werd
bezet. Zóó was het in de Provençalsche steden (Grasse, Brignolle, Tarascon); zóó in
de Duitsche (Regensburg, Neurenberg, Augsburg, Straatsburg, Keulen, Lübeck, waar
alleen hij schepen worden mocht, ‘de sine naringe mit Handwercke nicht gewunnen
heft’)(2); zóó in de Italiaansche, zóó ook in Vlaanderen. In Brugge mocht, nog volgens
de keur van 1240, geen ambachtsman op de schepenbank zitting nemen(3), evenmin
in Damme, volgens de keur

(1) Warnkönig, t.a.p. I. p. 367 vlg.
(2) Hüllmann, t.a.p. II, p. 392-394.
(3) ‘Insuper manuoperarius quicumque fuerit, nisi per annum et diem a manuopere suo se
abstinuerit, et Hansam Londoniensem sit adeptus, a nobis in scabinum eligi non debet.’
Warnkönig t.a.p. II1 bijl. LIII. Warnkönig, t.a.p. II. p. 149, beweert, dat de ambachtslieden
niet door de keur van 1240 waren uitgesloten van de schepenbank, maar alleen de daglooners
en handwerkslieden; doch, naar 't mij voorkomt, te onrechte. Onder manuoperarius toch
werd, blijkens die keur, verstaan ieder, die het recht niet had zich in de hansa te doen opnemen,
en dat recht werd, zooals wij zagen, niet alleen door daglooners niet bezeten, maar zelfs door
kleinhandelaars en allen, die zich met handenarbeid, welke dan ook, bezighielden.
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van 1241(1). In alle Vlaamsche steden, met uitzondering van Yperen, Biervliet en
Gent, stond de keus der schepenen aan den graaf, die ze aanvankelijk voor hun leven
koos. Te Yperen werden, sinds 1209, door de jaarlijks aftredende schepenen vijf
kiezers benoemd, die dan vijf schepenen kozen, welke, na hun' eed aan den graaf te
hebben afgelegd, acht andere schepenen coöpteerden(2); te Biervliet bepaalde de keur
van 1224, dat de probi homines jaarlijks twee kiezers zouden benoemen, die zeven
schepenen moesten kiezen, en alleen in geval van oneenigheid den vertegenwoordiger
des graven tot medekiezer moesten aannemen(3); en te Gent vervulden de voor hun
leven aangestelde schepenen, volgens de keur van 1192, zelve de door overlijden
openvallende plaatsen, behoudens goedkeuring van hunne keus door den graaf(4). 't
Zij echter de schepenbank door coöptatie werd aangevuld, 't zij de graaf zich het
recht om schepenen te kiezen had voorbehouden, alleen de aristocratie werd op de
schepenbank toegelaten, en in Gent zelfs, naar 't schijnt, bij uitsluiting een viertal
families, namelijk Ser Sanders, Ser Symoens, Borluut en Bette(5). Dat langzamerhand
in de meeste steden eene verandering kwam in den duur van het schepenambt, maakte
geen einde aan de overheersching der aristocratie, al werd daardoor ook misschien
het gevaar verminderd, dat steeds dreigt, wanneer men is blootgesteld aan de willekeur
van overheidspersonen, die niet behoeven af te treden. In 1209 werd de jaarlijksche
verwisseling van schepenen te Yperen ingevoerd(6),

(1) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CIX; vgl. L. Macquet, Histoire de la ville de Damme, 1856, p. 43.
(2) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LXXIX.
(3) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCXXXI.
(4) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. VI. § 2.
(5) Warnkönig, t.a.p. II1 p. 44 vlg.
(6) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LXXIX.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

279
in 1212 te Gent(1), in 1224 te Biervliet(2), in 1240 te Brugge(3), in 1241 te Damme(4), in
1266 te Veurne(5), in 1276 te Aalst(6), in 1287 te Nieuwpoort(7); maar de regeering
bleef even aristocratisch, hetzij de graaf de schepenen koos, hetzij de keuze door
middel van de aftredende schepenen geschiedde, zooals te Yperen, hetzij een tweetal
kiezers de schepenen benoemde, zooals te Biervliet, hetzij de graaf zelf vier probi
viri aanwees om met hem de schepenen te kiezen, zooals te Gent, volgens de keur
van 1212(8). Die Gentsche keur werd echter reeds in 1228 veranderd ten gevalle der
eerste families, die zich groote geldelijke opofferingen hadden getroost om Johanna's
echtgenoot Ferrand van Portugal uit 's konings gevangenis te bevrijden. Aan de
schepenen van 't jaar 1228 werd opgedragen vijf kiezers te benoemen, en deze kozen
nog vier en dertig mannen, van welke negen en dertig nu dertien schepenen, dertien
raden en dertien ambteloos (vacui) waren gedurende één jaar; het volgende jaar
zouden zij, die het vorige jaar raden geweest waren, schepenen worden, de schepenen
van het vorige jaar zouden ambteloos blijven, en zij, die het vorige jaar geen ambt
bekleed hadden, zouden dan den raad vormen; deze verwisseling van ambt zou
vervolgens jaarlijks plaats hebben; maar zij, die aanvankelijk in dit college van negen
en dertig benoemd waren, zouden er levenslang toe blijven behooren; viel er door
overlijden eene plaats open, dan zouden de schepenen van dat jaar haar aanvullen(9).
Deze regeering der negen en dertig duurde

(1) Warnkönig, t.a.p, II1 bijl. XLIV.
(2) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCXXXI.
(3) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LIII.
(4) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CIX.
(5) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CLXI. b.
(6) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCXVII.
(7) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CLXXV.
(8) ‘Comes debet eligere bona fide quatuor probos viros, quos meliores intellexerit in quatuor
parochiis - viri isti quatuor, tactis sacrosanctis, jurabunt, quod ipsi cum comite eligent bona
fide et sine malo ingenio tredecim scabinos - sciendum autem si comes in propria persona
huic electioni interesse non potuerit, ipse mittet aliquem probum virum, quem voluerit, in
locum suum.’ Zie Warnkönig, t.a.p. II1, bijl. XLIV.
(9) Men vindt de keur van 1228 bij Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XVIII.
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geruimen tijd, maar langzamerhand wekte zij meer en meer de ontevredenheid der
gemeente op, die te Gent, evenals in de andere Vlaamsche steden en hier en daar
buitenslands, ook voor het mindere volk aandeel aan de regeering verlangde.
Gedurende de dertiende eeuw is niets in de geschiedenis der steden belangrijker,
dan de strijd der handwerkslieden om deel aan de regeering te krijgen. Het eerst zien
wij dien strijd in de Italiaansche en Provençaalsche steden uitbreken. Reeds in 1228
kregen de handwerkslieden te Bologna zitting in den raad, in 1245 maakten zij zich
in hunne eigene zaken van de aristocratie volkomen onafhankelijk, en in 1256 stonden
zij aan 't hoofd der regeering(1); in andere Italiaansche steden geschiedde hetzelfde
iets later. In Provence kregen de handwerkslieden van Brignolle in 1222 deel aan 't
bestuur, die van Tarascon in 1233 na een oproer(2). In de Duitsche steden gebeurde
dit veel later, in Spiers in 1304, in Straatsburg en Mainz eerst in 1332(3), maar nergens
zonder herhaalde oproeren, en na een tijdperk van verdrukking door de patriciërs.
Ook in de Nederlanden kwamen de ambachters tegen de aristocratie in opstand. In
Maerlant's tijd verzette het mindere volk te Luik zich tegen de aanzienlijken (dáár
citains genaamd), maar door bemiddeling van Hertog Jan I van Brabant werd in Aug.
1286 het pleit ten voordeele der aanzienlijken beslist en moesten de minderen weer
afzien van het recht, dat zij zich in 1253 voor 't eerst hadden verworven, om mee de
schepenen te kiezen(4).
In de Vlaamsche steden vindt men vóór de tweede helft der 13de eeuw nog geene
sporen van verzet der mindere klasse tegen de aristocratie. Eerst Maerlant's tijd levert
daar verscheidene voorbeelden van twisten tusschen de hoogere en lagere standen.
Te Gent hadden de burgers alle reden om hunne negen en dertig overheidspersonen
bij de dertig Atheensche tyrannen te

(1)
(2)
(3)
(4)

Hüllmann, t.a.p. III. p. 374-383.
Hüllmann, t.a.p. III. p. 529.
Hüllmann, t.a.p. III. p. 568-575.
Zie Henaux, Histoire du pays de Liége, I p. 80 vlgg. Het besluit van Jan van Brabant vindt
men in den codex diplomaticus achter Willems' uitg. der Rymkronyk van Jan van Heelu
(Brussel 1836) bl. 441-443.
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vergelijken. Een eerste verzet had tegen hen in 1273 of 1274 plaats, blijkens de
schriftelijke beloften door de schepenen van de zeven hoofdsteden van Brabant
(Leuven, Brussel, Lier, Mechelen, Antwerpen, Tienen en Zoutleeuw) aan de Gentsche
schepenen gedaan, om geene Gentsche ambachtslieden, die wegens oproerigheden
uit Gent waren gevlucht, in hunne muren op te nemen(1). Dat verzet nam zoodanig
toe, dat in 1275 Margareta II, op aansporen van haren zoon Guy, de keur van 1228
introk en dertien schepenen, dertien raden en vier schatmeesters aanstelde om jaarlijks
door anderen te worden vervangen. De aristocratie en vooral de afgezette negen en
dertig waren met dien maatregel allesbehalve ingenomen en wendden zich tot Philips
III van Frankrijk, om weer in hun ambt te worden hersteld. Tot hem richtte zich nu
ook de gemeente van Gent met eene opsomming van de grieven, die zij tegen de
negen en dertig had, en de verklaring, dat de gravin volkomen rechtvaardig had
gehandeld, welke verklaring ten overvloede nog werd bevestigd door de abten van
St. Pieter en St. Bavo, den prior der Dominicanen en den gardiaan der Franciscanen.
Uit dat stuk leeren wij zoo al niet de nadeelen van het aristocratisch bestuur, dan
toch de grieven kennen, die bij het volk daartegen bestonden. ‘De schepenen,’ heet
het daar, ‘hebben zoodanig misbruik van hunne macht gemaakt, dat zij met recht
vreezen rekenschap te moeten geven van hunne daden; eenstemmig heeft de burgerij
hun ontslag geëischt, omdat zij door hunne tirannie de stad te gronde richtten en te
brutaler handelden, daar zij zich onafzetbaar achtten; de gravin

(1) ‘Causis urgentibus necessariis et utilitate nimia exigente, competenti deliberatione et consilio
praehabitis, vobis promisimus et firmiter promittimus in bona fide, quod si contigerit, aliquem
de fullonibus vel textoribus aut de aliis hominibus villae vestrae alterius cujusque officii
contra libertatem, jura ac consuetudinem oppidi vestri de Gandavo venire vel quidcunque
machinari contra libertatem eandem in praejudicium et gravamen dictae villae vestrae de
Gandavo, propter quod ad nos et villam nostram duxerit fugiendum, apud nos refugium,
conservationem et securitatem habere putaturus, talem nullatenus, quamdiu in tali statu
exstiterit et rebellis permanserit, apud nos servabimus seu tenebimus nec refugium aliquod
in villa nostra aliquatenus consequetur, sed ipsum extra villam nostram et ejus libertatem
expellemus et publice banniemus.’ Warnkönig's tweede, in 't Fransch door A.E. Gheldolf
vertaalde druk, Histoire de la ville de Gand (Bruxelles 1846) p. 295.
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heeft aan dat verzoek gehoor gegeven, omdat ook zij inzag, dat de handelingen der
schepenen niet langer te verdragen waren en alle perken te buiten gingen’(1). De
Fransche koning liet de zaak onderzoeken en kwam tot het besluit, dat de negen en
dertig onrechtvaardig waren afgezet, met uitzondering van zeven, die schuldig bleken
te zijn, en in wier plaats dus anderen werden gekozen, terwijl de keur van 1228 in
volle kracht moest blijven. Margareta onderwierp zich aan die uitspraak; maar na
haren dood, in 1280, deed Guy zich het recht toekennen, om rekening en
verantwoording van de schepenen te mogen vorderen en vier schatmeesters te
benoemen. Dit gaf aanleiding tot allerlei oneenigheden tusschen de negen en dertig,
den graaf en het volk, waarbij de Fransche koning eene dubbelzinnige rol speelde.
In 1290 werden de geschillen onderworpen aan het oordeel der schepenen van
St-Omaars, die een zeer verstandig advies uitbrachten, waartegen de Fransche koning
zich echter verzette. Om kort te gaan, in 1296 nam Guy een' forschen maatregel: hij
zette de negen en dertig af, zeer tegen den zin der aristocraten, maar in den geest der
burgerij, wier rechten hij, ondanks zijne willekeurige handeling, onverkort liet.
Nochtans schafte hij niet op eens de keur van 1228 af: hij liet een onderzoek instellen,
of het wenschelijk zou wezen, die keur te behouden, of jaarlijks nieuwe schepenen
te benoemen.

(1) In dit stuk, te vinden bij Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XXXVII, leest men: ‘Nostrum et villae
Gandensis statum miserabilem enarrare litteris longum esset et aliquibus forsitan odiosum;
sane quia quidam de comburgensibus nostris, dudum in villa Gandensi gerentes officium
scabinatus, officio sibi tradito multipliciter sunt abusi, et propter hoc ab eodem officio sunt
prudenter amoti, non solum de suis confusionibus erubescunt, verum etiam non immerito
pertimescunt ne ab eis administrationis suae ratio requiratur, et eorum opera patefiant.’ Verder
wordt vermeld, dat Margareta heeft voldaan aan 't algemeen verlangen: ‘Communiam nostram
in quasi innumerabili multitudine congregatam vidit et clamores eorum horribiles audivit,
et eorum supplicationes miserabiles intellexit, una voce clamantium: villam praedictam esse
desertam et ipsos de ea penitus exituros, nisi status et conditio scabinatus mutaretur per eam;
utpote qui nec in quiete in ea venire poterant, nec in tuto, sed quasi servi suberant et
opprimebantur quotidie per scabinos, eo quidem avidius et audacius, quod confidebant scabini
ab officio scabinatus se non posse, quidquid agerent, removeri.’ De gravin gaf gehoor aan
dat verzoek, ‘scabinorum culpas videns esse notorias et intollerabiles et enormes.’

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

283
Van de honderd en drie burgers, meest alle van den hoogeren stand, die in dat
onderzoek gehoord werden, verklaarde de groote meerderheid zich voor het laatste.
Verschillende misbruiken werden ter sprake gebracht, en onder deze ook, dat zoons
en neven der negen en dertig van de macht hunner familieleden partij hadden
getrokken om straffeloos dochters van rijke burgers te schaken, niettegenstaande op
die misdaad de doodstraf stond(1). Het einde van de geschiedenis was, dat in 1301
Philips de Schoone de negen en dertig voorgoed afschafte, en, Margareta's keur van
1275 tot grondslag nemend, instelde, dat jaarlijks door vier, door den vorst, en vier,
door de aftredende schepenen benoemde kiezers, dertien schepenen en dertien raden
zouden worden gekozen. Robert III bevestigde dat in 1313 en onveranderd duurde
het tot 1469 voort(2). Hetgeen de ambachtslieden bij deze nieuwe inrichting wonnen,
was, dat er nu voor hen kans bestond om ook zitting te krijgen op de schepenbank,
en het duurde dan ook niet lang, of zij verwierven er de overhand, daar het een vast
gebruik werd, telkens tien van de zes en twintig schepenen uit de weverij, tien uit de
kleinere ambachten en slechts zes uit de poorters te kiezen.
In Brugge had ook in 1280 een oproer plaats, nadat te vergeefs het mindere volk
zich schriftelijk met zijne klachten over de schepenen tot den graaf had gericht. Om
te doen zien, welke grieven de gemeente tegen hare overheid had, haal ik een gedeelte
van dit bezwaarschrift aan. Het begint aldus: ‘Here, die meentucht van Brugghe
bethogen ou, dat die scepenen ende raet maecten ene cure so swaer op die meentucht,
warbi dat dit

(1) Volgens de keur van 1228, § 29, bij Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XVIII. Volgens § 30 worden
zij, die een meisje aansporen om zich te laten schaken, met het verlies van hun' neus gestraft.
Zie eene andere keur op het ontschaken, Warnkönig. t.a.p. II1 bijl. XXXI.
(2) Over de geschiedenis der negen en dertig zie men Warnkönig, t.a.p. II p. 57-63 en zijne
Documents inédits, relatifs à l'histoire des Trente-Neuf, Gand, 1832; d'Oudegherst, t.a.p. II
p. 223-225, 226-230, 245-252, 261-262; Dewez, t.a.p. II p. 79-89. In 1469 trok Karel de
Stoute de keuze der schepenen aan zich, maar bij zijnen dood in 1477 werd de vroegere
toestand hersteld, totdat Karel V dien in 1540 weder afschafte. Slechts tusschen 1578 en
1584 is de oude regeling nog eens, maar toen voor het laatst, in zwang geweest.
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discort aldus es in die poert, ende dat die cure niet es gemaect bi den here van den
lande ende die cure salmen wel toghen.’ De gemeente klaagt er dan o.a. over, dat
het besluit, ‘van scepenen ende van rade metter meeste menechte, dat men soude
hebben transcrivert die rekeninghebrieve van hare rekeninghe, als van haren
burghmesterscepe,’ niet was uitgevoerd; evenmin de bepaling ‘dat men negheen
ghifte mochte gheven sonder die meentucht’; verder, ‘dat noit ne was so swaer assise,
als nu es, ende dat sie willen wesen over die rekeninghe ende willen weten, waer dit
goed es ivaren, ende si sijnt oec sculdich te wetene van jare te jaren, omdat siet
ghelden’; en verlangt dat alle keuren zullen worden herzien door de schepenen en
twintig anderen door de gemeente aan te wijzen: ‘vort beghert die meente, alse
meneghe scepenen als die here maect ende alse meneghe man als scepenen van haren
rade maken, so sal die meente nemen also meneghe man daerjeghen elkes jaers; vort
beghert die meintucht, dat niemen si bailliu, die binden Brugschen ambochte
wonachtich es, no scouthete’, en dat een baljuw, die tegen de wet handelde, ontslagen
zou worden, terwijl de schepenen alleen wanneer zij voltallig waren vonnis zouden
mogen vellen. Eindelijk werden nog zeven personen in 't bijzonder door de gemeente
aangeklaagd, en onder deze vooral Meester Niclais van Biervliet, die zich ten nadeele
der gemeente schijnt te hebben verrijkt(1). Uit die klachten blijkt, dat de regeering
zware belastingen hief zonder rekening te doen van haar beheer, dat zij verdacht
werd gemeentegelden weg te schenken en gemeentegoederen te verkoopen, alleen
in 't belang van bijzondere personen, en dat zij traag was in het bijwonen van
rechtszittingen, terwijl het recht nog bovendien leed onder de onrechtvaardigheid
van een' baljuw, die minder gestreng was voor vrienden en bloedverwanten dan voor
anderen. Van klagen kwam de gemeente tot handelen; maar het oproer werd door
Robert van Béthune bedwongen en eene zware boete aan

(1) Dit bezwaarschrift is te vinden bij Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LV, en bij Warnkönig-Gheldolf,
Histoire de la ville de Bruges (Brux. 1851), p. 253, waar - zooals over het algemeen in dien
tweeden druk - de oorkonde beter is afgedrukt dan in den eersten.
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de stad opgelegd, terwijl in 1281 door Graaf Guy eene zeer gestrenge keur werd
uitgevaardigd, verzegeld in tegenwoordigheid o.a. van denzelfden Meester Niclais
van Biervliet, over wien de burgerij zoo ontevreden was(1). 't Gevolg was een nieuw
oproer, dat echter reeds in September 1281 bedwongen was(2). Eene nieuwe boete
werd aan de stad opgelegd en de door Guy uitgevaardigde keur bleef van kracht,
totdat de voortdurende klachten daarover(3) in 1296 Philips den Schoonen bewogen
aan de Bruggelingen hunne oude rechten terug te geven(4). Een jaar later geschiedde
dat ook bij een besluit van Graaf Guy(5). De mindere stand had daarbij echter niet
gewonnen, dan alleen in zoover als de geheele burgerij daardoor minder afhankelijk
van den graaf was geworden. Eerst nadat het mindere volk, onder aanvoering van
mannen als Pieter de Coninck en Jan Breidel, de partij van den graaf had gekozen,
en, door met uitstekend gevolg de Franschen te bestrijden, ook de Franschgezinde
aristocratie, de zoogenaamde leliards, onder heer Jan van Ghistele, niet alleen te
Brugge, maar ook te Veurne, Bergen en Cassel, had ten onder gebracht, werd de
democratie in de meeste Vlaamsche steden voorgoed gevestigd. De bekende
guldensporenslag, den 11den Juli 1302 bij het klooster Groeningen geleverd, schonk
aan hetvolk de bewustheid zijner kracht, en terwijl allen samenzwoeren om liever
in den strijd te sneuvelen, dan in slavernij te leven(6), begrepen zij, na de overwinning,
dat zij

(1) Te vinden bij Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LVI.
(2) P. d'Oudegherst, t.a.p. II p. 214 vlg. Warnkönig-Gheldolf, Histoire de la ville de Bruges, p.
105.
(3) Vooral over de opname der bepaling, dat de zoo terecht gehate ‘stille waarheden’ binnen
Brugge moesten worden gehouden.
(4) Zie deze acte bij Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LX.
(5) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LXI of Warnkönig-Gheldolf, Hist. de la ville de Bruges, p. 296,
waar de aanvang aldus luidt: ‘Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons
savoir à tous que la nouviele loi, que nous misimes en nostre ville de Bruges, puis le tamps
du descort, ki jadis y fu, kon apiela mourlemay, nous avons rapielé et rapielons dou tout et
remettons et restaulissons no dite ville de Bruges les eskievins et le commun de le miesme
vile en leur estat de lor loy, de lor costumes et de lor usages tout entièrement ensi que il
furent devant le temps doudit descort.’
(6) Giov. Villani zegt (Istorie Fiorentine, VIII. 79): ‘Tutti si giurarono insieme... perô che meglio
amavano di morire alla battaglia che vivere in servaggio.’
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ook niet meer de tirannie der groote heeren behoefden te dulden. 't Kan ons dan ook
niet verwonderen in eene keur van 1304 ook ambachters onder de schepenen aan te
treffen(1), en in 1305 de verklaring van Robert III te vernemen: ‘Vort so wille wi, dat
helc mensche, die woenende es, of woenen sal binder stede van Brughe voorseit, al
eveneens vri si ende blive ende dat hem helc mensche ghenere ende gheneren mach
der binnen met alle manieren van coepmanscepe ende van neringhen sonder valsch’(2).
Bij 't begin der veertiende eeuw is dus het onderscheid van stand te Brugge in zooverre
uitgewischt, dat ieder er eene zelfde mate van vrijheid genieten en handel en bedrijf
uitoefenen mag, zooals hij dat begeert. Zoo waren daar dan ook alle inwoners
schepenbaar geworden; en wat te Brugge geschiedde, gebeurde spoedig ook elders.
Ook te Yperen kwamen in 1280 de ambachters, vooral de lakenmakers, de wevers,
de vollers en de droogscheerders, in opstand tegen de schepenen en tegen de rijke
poorters en groothandelaars in het algemeen. Zij trokken gewapend door de straten,
niet zonder bloed te vergieten. Het viel aan Graaf Guy niet moeielijk dit oproer, dat
onder den naam van kokerulle bekend staat, evenals den Brugschen opstand te
bedwingen. Hij gaf aan beide partijen ongelijk en legde aan iedere partij bij vonnis
van 1 April 1281(3) eene boete van 500 pond op, om door hem tusschen de
nabestaanden van hen, die bij het oproer het leven hadden verloren, verdeeld te
worden. Tegen de ambachters ging hij bovendien streng te werk. De
meester-lakenmakers namelijk strafte hij met verbeurdverklaring te zijnen voordeele
van een vierde deel hunner roerende en onroerende goederen; aan de wevers legde
hij eene belasting op van vier denariën per maand, aan de weversleerlingen van twee
denariën; aan de vollers van eene mite per werkdag, en aan de droogscheerders van
één denarie per geschoren stuk laken. Tevens werd hun ten

(1) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LXVI § 17.
(2) Zie Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LXVII of Warnkönig-Gheldolf, Hist. de la ville de Bruges, p.
452.
(3) Zie Warnkönig-Gheldolf, Hist. de la Flandre V (Hist. d'Ypres, Paris 1864), p. 381.
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strengste verboden de stad te verlaten om zich elders te vestigen. De aldus onderdrukte
gemeente stak te Yperen het hoofd eerst weder op na den guldensporenslag.
Na dit korte overzicht over de geschiedenis van het stadsbestuur gedurende de
tweede helft der dertiende eeuw, kunnen wij ons volkomen begrijpen, waarom er in
Maerlant's werken zoo vaak geklaagd wordt over de macht der rijken en de
machteloosheid der armen. In Maerlant's naaste omgeving was het verdrukte mindere
volk oproerig te hoop geloopen, klachten over de onrechtvaardige en willekeurige
handelingen der aristocratie had hij dagelijks kunnen vernemen, en hij was getuige
geweest van de lange en vóór zijn' dood nog niet door de overwinning bekroonde
worsteling van 't volk, om deel te krijgen aan de regeering, om op te mogen houden
met alleen te prijzen, hetgeen door de heeren werd gewezen.
Die treurige verhouding van rijken en armen tot elkaar moest hem nog meer leed
doen, omdat zijn Bijbel hem leerde gelooven, dat voor God alle menschen gelijk
zijn. Dat dit geloof hem bezielde, kunnen wij zien uit eene plaats in zijn' Rijmbijbel.
Als hij daarin heeft verhaald, hoe de echtgenoote van Zebedeus aan Jezus voor hare
zonen de eereplaatsen in zijn koninkrijk vroeg, en Jezus daarop antwoordde, dat het
niet aan hem stond, die te begeven(1), zegt hij, met het oog op verschillende
bijbelplaatsen(2), en ter verklaring van dat antwoord, waaruit men wel eens te onrechte
zou kunnen opmaken, dat Jezus zijne macht voor beperkt hield:
‘Dat verstaen wi, als minen neven,
Diet willen hebben onverdient (door nepotisme);
Want God nes niemens vrient
Dor maegscep, no dor edelhede,
Maer dor duegt ende dor helechede’(3).

(1) Volgens Mattheus XX vs. 20-23.
(2) Ephesen VI vs. 9 en Jacobus II vs. 1-9, en verder ook Romeinen II, vs. 11, Galaten II vs. 6,
Colossensen III vs. 25 en I Petri I vs. 17.
(3) Rijmbijbel, vs. 24872-24876. Deze opmerking is niet oorspronkelijk van Maerlant, maar de
vrije vertaling van Comestor's woorden: ‘Non est meum dare vobis, subaudi talibus, quales
vos estis, qui estis ambitiosi; vel vobis, quasi pro vobis, id est, qui propinqui mei estis. Non
enim personarum acceptor est Deus ut scilicet personatum aliquem observet sine meritis in
dando salutem aeternam.’ Men ziet, dat Maerlant propinqui met maegscep heeft vertaald,
maar geheel uit zich zelven er heeft bijgevoegd, dat God den adel niet boven anderen
voortrekt.
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Elders vermaant hij den vorst, dat hij
‘Gheve elken man
Wat dat sijn es metten rechte,
Wedert here si of knechte;
Ende sta den gonen in stade,
Die met onrechte sijn verladen;
Ende niemen ne spare in trecht,
Wedert here si of knecht;’

want, zegt hij,
‘Want God maecte vander aerde
Alle die menscheit van ere (= ééner) waerde’(1).

Vervuld van het denkbeeld, dat alle menschen gelijk zijn, wil hij eene verklaring
vinden van het feit, dat er zoo groot verschil van stand bestaat, dat de een edel is, de
ander onedel, de een vrij man, de ander lijfeigene; en daarom legt hij zich als het
zesde quodlibet van zijn Eersten Martijn de volgende vraag voor:
‘Of dat volc al comen si
Van den eersten Adame,
Twi es deen edel, dander vri,
Die derde eygijn man daer bi?
Wanen quam dese name?
Twi segemen ten dorpre: “Fi!
Ganc wech, God onnere di!
Du best der werelt scame!”
Die edele hevet al tgecri,
Men seget: “Willecome gi!”
Dits dies ic mi vergrame,
Wantet dinct mi ontame’(2).

Hoe Maerlant zich den oorsprong van den adel denkt, hebben wij boven(3) reeds
gezien. De oorsprong der vrije lieden behoeft geen nader onderzoek; over de dorpers
echter moeten wij hier

(1) Heiml. der Heiml. vs. 1824-1832.
(2) Eerste Martijn, vs. 470-481.
(3) Zie boven bl. 264 vlg.
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wat breeder uitweiden. Men kende er in de middeleeuwen drie soorten van, waarbij
wij nog eene vierde soort zouden kunnen voegen, die der vrije dorpers, omdat het
woord dorper nog op zich zelf niet te kennen geeft, dat iemand onvrij is, maar alleen,
dat hij een dorp bewoont. Daar echter verreweg de meeste dorpsbewoners onvrijen
waren, kon het woord dorper, evenals het Fransche vilain, de beteekenis aannemen
van iemand uit de laagste standen der maatschappij, die de rechten der vrije lieden
niet bezat, en omdat zulke menschen ook meestal ruw en onbeschaafd waren, werd
het woord dorper dikwijls gebezigd in den zin van ‘lompe vlegel, gemeene, laaghartige
kerel’, zelfs door Maerlant, niettegenstaande hij de dorpers tegen de heeren in
bescherming nam. De onvrije dorpers nu waren, althans in Vlaanderen, Brabant en
Holland, want in Friesland kwamen zij sinds de 11de eeuw vermoedelijk reeds niet
meer voor(1), òf lijfeigenen (servi, mancipia), die nog in de twaalfde eeuw als roerende
goederen werden weggeschonken, maar later alleen met den grond, dien zij
bewoonden, in andere handen overgingen, òf hoorigen of laten (glebae adscripti,
liti, letarii), die niet aan een' heer, maar aan een stuk gronds behoorden en voor het
bebouwen van dien grond aan den bezitter er van, 't zij in geld, 't zij in natura, 't zij
in arbeid, eene zekere schatting moesten betalen, òf eindelijk schatplichtigen
(tributarii, homines capitales), die, zonder juist tot heerendiensten verplicht te wezen,
jaarlijks of bij bepaalde gelegenheden eene zekere som aan hunne heeren moesten
betalen, een' census capitalis (keurmede) of het optimum catallum (beste hovet)(2).
De laatste klasse was reeds hierom niet zoozeer in minachting als de beide eerste,
omdat er vele oorspronkelijk vrijen toe behoorden, die zich zelve als donati aan
geestelijke gestichten hadden weggeschonken, of daaraan door hunne ouders als
oblati weggeschonken waren (de zoogenaamde godshuuslieden), ten einde de
bijzondere bescherming der geestelijke heeren te genieten. De lijfeigenen of hoorigen,
ofschoon zij niet te eenemale met zaken gelijk stonden, zooals eenmaal de

(1) Zie Dr P.J. Blok, Bijdr. voor Vad. Gesch. en Oudh. 3 R. VI (1890), bl. 29-33.
(2) Zie daarover bl. 222.
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Amerikaansche negerslaven, misten toch de voornaamste rechten, waarop de vrije
man zich mag beroemen. Zij hadden geene vrije beschikking over hunnen tijd, omdat
zij voor hunne heeren moesten arbeiden, noch over hunne bezittingen, d.i. zij waren
homines manus mortuae, onmondige lieden(1), en de helft hunner nalatenschap kwam
aan den heer. Dat deze de hooge en lage rechtspraak over hen bezat en het recht om
hen te straffen, maakte, dat hij misschien wel niet jure, maar toch in elk geval facto
het recht had om over hun leven te beschikken. Zonder zijne toestemming konden
zij ook geen huwelijk aangaan. Dat de heeren echter van het beruchte jus primae
noctis in letterlijken zin slechts hoogst zelden gebruik zullen gemaakt hebben, mag
men gerust aannemen(2). De vrije, die eene lijfeigene huwde, verloor daardoor zelfs
na jaar en dag zijne vrijheid(3).
Dat personen, die zoo te eenemale beroofd waren van de voornaamste rechten der
vrijheid, algemeen met den nek werden aangezien, kan geene verwondering baren.
De voorstelling, die Maerlant in de aangehaalde plaats geeft van de minachting,
waarmee de dorper behandeld werd tegenover de toejuiching, die den edelman te
beurt viel, is dan ook niet overdreven, en wij mogen het afkeuren, maar niet vreemd
vinden, wanneer een Fransch dichter van de dorpers zegt:
‘Il déussent mengier chardons,
Roinsces, epines et estrain,
Au diemenche por du fain,
Et du pesaz en leur semaine:

(1) Zie over de beteekenis van die woorden Ducange in voce. Dat manus (hand) bij overdracht
van beteekenis den zin had van het recht om over zijne bezittingen te beschikken, blijkt uit
het karakter van hetgeen de Romeinen res mancipii noemden (zie daarover L. Lange, Römische
Alterthümer, I, 1863, p. 132-148) en uit den zin, dien wij hechten aan het woord mondig,
van mond, oorspr. hand, etym. verwant met manus.
(2) Dat het inderdaad bestond, valt niet te loochenen, en wordt o.a. bewezen door het feit, dat
Ferdinand de Katholieke het in Spanje bij besluit van 21 April 1486 officiëel ophief. Te
onrechte wordt dit recht voor eene fabel verklaard door Dr Karl Schmidt, Jus primae noctis.
Eine geschichtliche Untersuchung, Freiburg 1881.
(3) Dat bepaalde reeds het Oud-frankische recht. Zie Lex Salica, tit. XIV § 11 en XXIX § 5.
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Toz jors veillier et avoir paine;
Ainsi déussent vilains vivre.
Or sont chascun jor plain et yvre
Des meillors vins, des miex parez;
Encor sera chier comparez
Le grant despens que vilain font,
Quar ce destraint le siècle et font;
Par aus est toz li biens gastez.
De vilain vient toute lastez;
Déussent-il mengier viandes?
Il déussent parmi les landes
Pestre herbe avoec les bues cornus,
A IIII piez aler toz nuz’(1).

Deze denkbeelden komen ons nu onmenschelijk voor, maar in den tijd, waarin de
dichter ze uitsprak, waren zij, zoo al niet algemeen onder de groote heeren, dan toch
zeker in den geest van vele hunner; ook hetgeen hij verder van den dorper zegt:
‘Quant il voit son seignor venir,
Dont ne puet-il les iex ouvrir.
Tout li desplet, tout li anuie;
Vilains het bel, vilains het pluie;
Vilains het Dieu, quant il ne fait
Quanqu'il commande par souhait.
Diex het vilains, Diex het vilaines;
Por ce fist-il toutes les paines
Passer parmi outre lor mains.
Tel les asnes, tels les vilains;
Tel les vilaines vilenesses
Autressi comme les asnesses.’

De dichter geeft een doodeenvoudig antwoord op de vraag, waarom de dorpers,
evenals de ezels, de heeren als slaven dienen moeten: 't is omdat God de dorpers
haat. Zulk een antwoord, geheel in strijd met de beginselen van het Christendom,
dat juist de armen en geringen tegen de rijken en hooggeplaatsten in bescherming
neemt, zou Maerlant allerminst hebben bevredigd. Hij zoekt andere oorzaken,
waardoor een deel der menschen vrij en een ander dienstbaar is, en geeft
achtereenvolgens de daar-

(1) In het gedicht ‘Le despit au vilain,’ te vinden bij A. Jubinal, Jongleurs et trouvères, Paris
1835, p. 107 vlg.
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omtrent meest gangbare meeningen op. Volgens sommigen, zegt hij, stammen de
lijfeigenen van Kaïn af, door God verdoemd, omdat hij zijn' broeder vermoordde;
maar hij houdt deze meening voor verwerpelijk, omdat immers al de afstammelingen
van Kaïn in den zondvloed zijn omgekomen. Ook geeft hij ongelijk aan hen, die,
evenals zooveel later gedurende den oorlog in Noord-Amerika over de afschaffing
der slavernij nog menigeen deed, de lijfeigenen van den door zijn' vader vervloekten
Cham doen afstammen, alsof ook niet dikwijls de eigenen een edelen stamvader
hadden(1). Terecht meent hij, dat de Saksenspiegel den waren oorsprong der
lijfeigenschap opgeeft, als hij zegt:
‘Martijn, die Duutsce loy vertelt,
Dat van onrechter gewelt
Eygendoem es comen.
Alse een prince wan wijch upt velt,
Tfolc, datmen te live helt,
Dat hiet hi verdomen
Ende vercopen omme gelt:
Dits tfolc, datmen noch eygijn scelt,
Ende men scalc hoert nomen.
Nature gaet haren rechten telt,
Maer avonture wast ende swelt,
Menegen te vromen,
Ende tonneren hem somen.’(2)

In dat geval berust de lijfeigenschap op onrecht, op de macht

(1) Eerste Martijn, vs. 495-520.
(2) Eerste Martijn, vs. 521-533. Nadat in den Saksenspiegel de verschillende gevoelens omtrent
den oorsprong der slavernij zijn opgegeven, dezelfde die Maerlant aanhaalt en bovendien
nog dit, dat de lijfeigenen van Esau zouden afstammen, alle welke gevoelens uitvoeriger dan
door Maerlant worden bestreden, luidt daar het slot van het hoofdstuk: ‘Wie man saget, daz
eygenschaft erhube’ (III A 42 § 6, volgens de uitgave van Dr Weiske, Leipzig 1853; vgl. in
de uitgave van Dr C.G. Homeyer, Berlin, 1835, p. 215) aldus: ‘Nach rechter warheit so hat
eigenschaft begin von getwange und von gevenknisse, und von unrechter gewalt, die man
von aldere in unrechte gewonheyt gezogen hat und nu vor recht habn wil.’ De eerste paragraaf
van dit hoofdstuk spreekt dezelfde denkbeelden uit, die wij ook bij Maerlant vinden: ‘Got
hat den man nah ime selben gebildet und hat in mit siner marter gelediget, den einen als den
anderen. Ime ist der arme als na, als der riche.’ Eike von Repgow, die dit werk tusschen 1215
en 1235 opstelde, toonde zich door deze woorden een' verlicht man en moedig voorstander
der nieuwe denkbeelden, die in zijn' tijd ingang begonnen te vinden.
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van den sterkste, op de wisselvalligheden van het lot, dat den eenen bevoordeelt
boven den ander; maar het is een onrecht, dat God in zijne ondoorgrondelijke wijsheid
toelaat. Dikwijls ook is lijfeigenschap de gerechte straf voor bedreven kwaad, al lijdt
het nageslacht daaronder gewoonlijk meer, dan de booswicht zelf, zooals ook
omgekeerd ‘oyr ende saet’ van hem, die God dient, ‘meest in die ere geriset’(1). De
mensch echter, die Gods raad toch niet begrijpt, moet zijnen medemensch niet naar
stand of afkomst oordeelen, maar naar zijne persoonlijke waarde. Dat was men allengs
ook meer en meer beginnen te doen, en toen het rechtvaardigheidsgevoel der besten
onder de beschaafden eenmaal gesproken had, verhief ook het eigenbelang der dorpers
zelf, natuurlijk in den toon der ontevredenheid, luide zijne stem. Reeds in de twaalfde
eeuw hadden de dorpers tegen de inrichting der maatschappij kreten van verzet
aangeheven, die Wace in zijnen Roman de Rou aldus vertolkte: ‘de heeren doen ons
slechts kwaad, zij luisteren naar recht noch rede, hebben alles, nemen alles,
verzwelgen alles en laten ons in armoede en ellende leven. Ieder dag is voor ons een
dag van moeite en verdriet; geen uur worden wij met vrede gelaten door al die
diensten, verplichtingen, belastingen, opbrengsten, prevoosten en baljuws. Maar
waarom zullen wij ons zoo laten behandelen? Laten wij onze kluisters verbreken;
wij zijn menschen als zij, hebben dezelfde ledematen, dezelfde houding, dezelfde
kracht, en wij zijn honderd tegen één. Laten wij ons verdedigen tegen de edelen,
laten wij ons aaneensluiten, en niemand ter wereld zal meer onze heer zijn; dan zullen
wij hout kunnen hakken, het wild der bosschen en de visschen der vijvers kunnen
vangen, en zullen wij doen wat wij willen, in woud en weide en water.’(2)
Die klachten waren niet altijd ijdel gebleven: meer en meer had men er naar
geluisterd. Menig edelgezind edelman had aan zijne lijfeigenen de vrijheid gegeven
of althans voor hen den druk der slavernij verzacht. Andere edelen, die in
geldverlegen-

(1) Eerste Martijn vs. 534-546.
(2) Wace, Roman de Rou, ed. de Pluquet I. p. 303 vlg.
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heid verkeerden, hadden hen vrij gemaakt onder voorwaarde van geldelijke
schadevergoeding. Dat laatste deed bv. in 1250 de abdij van St. Germain bij Parijs
en in 1252 de Provençaalsche markies van Castellane(1). In 1256 besloot de burgerij
van Bologna, op voorstel van Bonacursio, alle lijfeigenen der gemeente vrij te laten
en alle, die aan bijzondere personen behoorden, vrij te koopen uit de stadskas. De
namen der heeren en vrijgelatenen werden ingeschreven in het boek: Lustparadijs
getiteld, dat aldus aanvangt: ‘De Almachtige God en Heer heeft in overouden tijd
het paradijs gemaakt en daarin den mensch geplaatst met volkomen en bestendige
vrijheid. In den loop der tijden echter is hij door eigen schuld en door dien van den
staatstoestand in slavernij verzonken.’(2) Uit deze woorden blijkt, dat zij, die dat
voortreffelijk besluit namen, niet minder dan Maerlant en de schrijver van den
Saksenspiegel, doordrongen waren van de waarheid, dat ieder mensch van nature
vrij is en slechts ten gevolge van slecht gedrag of verkeerde staatsinrichting die
vrijheid kan verliezen.
Zooals het elders ging, ging het ook in Vlaanderen. Reeds in 1127 onthief Willem
van Normandije alle inwoners van St-Omaars van den census capitalis(3); maar eerst
op 't eind der twaalfde eeuw werd de belangstelling in 't lot der lijfeigenen daar
grooter. In 1189 schonk Philips van den Elzas aan alle inwoners van Audenaarde
hetzelfde recht, dat de Gentenaars reeds bezaten, namelijk vrije mannen te zijn(4), en
in 1190 deed hij hetzelfde met al zijne lijfeigenen te Kortrijk, onder dit voorbehoud,
dat zij schatplichtig zouden blijven aan de Mariakerk te Doornik,

(1) Hüllmann, t.a.p. I, p. 86.
(2) Hüllmann, t.a.p. I. p. 87 vlg.
(3) Warnkönig, t.a.p. I. bijl. IX § 9: ‘Omnes, qui infra murum Sancti Audomari habitant et
deinceps sunt habitaturi, liberos a cavagio, hoc est a capitali censu, et de advocationibus
constituo.’
(4) Ik doe kond, zeide hij: ‘quod divini amoris ac meae salutis intuitu oppidum de Aldenarda ea
liberalitate donavi, ut consuetudinibus Gandensibus et legibus ejus in perpetuum burgenses
utantur, neque mihi aut successoribus meis liceat mortuam manum ab eis exigere vel aliquem
ex eis servum clamare: sed libere in perpetuum permanebunt, salvo eo, quod in necessitatibus
meis mihi servient tamquam domino.’ Warnkonig, t.a.p. II2 bijl. CCVII.
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waaraan zij jaarlijks twee denariën moesten betalen, zes bij een huwelijk en twaalf
bij hun' dood(1). Sommige heeren volgden het goede voorbeeld door den graaf gegeven,
en wat hen aandreef om hunne lijfeigenen te bevrijden, blijkt o.a. uit eene acte van
den heer van Wavrin, seneschalk van Vlaanderen, die in 1193 twee meisjes vrijliet:
‘divini amoris intuitu et pro animae suae et carissimae uxoris suae Sybillae et
antecessorum et successorum suorum salute’(2). In 1222 verhief de heer van Landast
al zijne lijfeigenen tot tributarii(3), terwijl Arnulf van Audenaarde in 1225 in eene
officiëele acte verklaarde, dat hij sinds langen tijd aan de inwoners van Pamele
dezelfde vrijheidsrechten had toegekend, die de inwoners van Audenaarde bezaten(4).
In 1232 maakte Gravin Johanna alle inwoners van Brugge, die haar tot dien tijd het
optimum catallum hadden moeten betalen, van die verplichting geheel vrij(5). Diezelfde
gravin onthief in 1230 de inwoners van Aardenburg van den balfaert(6), eene belasting
van twaalf denariën op de haard-

(1) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCI: ‘Ego Philippus, Flandrensium et Viromandensium comes,
tam praesentibus quam futuris notum fieri volo, quod ecclesiae Sanctae Mariae Tornacensis
omnes servos meos infra oppidum Cortracense manentes libere in eleemosynam dedi et
liberaliter assignavi, ut ipsi videlicet et eorum heredes perpetua libertate laetentur.... ita tamen,
quod quilibet tam praesentium quam heredum annuum censum capitalem duorum denariorum
praetaxatae persolvat ecclesiae et in quolibet contracto matrimonio sex denarios et in morte
duodecim denarios.’
(2) Warnkönig, t.a.p. III2 bijl. II.
(3) Warnkönig. t.a.p. III1 p. 22.
(4) Als hij gezegd heeft, dat hij diezelfde vrijheid ook aan de inwoners van Pamele schenkt, gaat
hij voort: ‘quam libertatem eis a me concessam cum multo tempore interminatam eis
custodierim, et in nullo unquam infregerim vel deminuerim; tamen quia memoria hominum
labilis est, et ea, quae a prioribus gesta sunt, saepe a posteris trahuntur in calumpniam, nisi
per scripti certitudinem muniantur, rogaverunt me praenominati oppidani de Pamella, ut
libertatem, quam eis benevole liberaliterque contuleram, scripti mei auctoritate firmarem.’
Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCVIII.
(5) Zij maakte hen ‘quiti et liberi in perpetuum de servitute quadam, quae vocatur tbeste hovet.’
Zie Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XLIX.
(6) Volgens Dr J. Verdam, Mnl. Wdb. I. bl. 534 is balfaert (te vgl. met belfroet, wachttoren)
oorspr.: ‘de heerendienst of corvée om te arbeiden aan de wallen en torens der kasteelen en
vestingwerken, en bij uitbreiding: de belasting van 12 den. per haardstede, waarmede die
heerendienst is afgekocht.’
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steden(1), terwijl zij in 1240 ook afstand deed van de heffing van den balfaert in het
Brugsche Vrije, over welke belasting de plichtigen zich beklaagden als over eene
onrechtvaardige afpersing(2), en zij in hetzelfde jaar verklaarde, ook in Veurne van
dat recht geen gebruik meer te zullen maken(3). Hetzelfde deed in 1265 Margareta II
ten opzichte van de inwoners van Sysseele(4). In 1238 onthief Aleida van Boelare
hare onderhoorigen van alle lasten met uitzondering van het optimum catallum(5), en
in 1252 nam Margareta dezen algemeenen maatregel, dat zij ‘intuitu pietatis, et ut
Dominus a servitute peccati nos liberet et tradat perpetuae libertati,’ al hare lijfeigenen
in geheel Vlaanderen vrij verklaarde, en hun alleen de verplichting oplegde, haar
jaarlijks, ieder man drie, iedere vrouw ééne denarie op te brengen, terwijl zij zich
het recht voorbehield, om bij hun' dood het melius catallum te eischen(6).
Uit deze voorbeelden van geheele vrijlating of verzachting der slavernij, die met
verscheidene andere zouden kunnen worden vermeerderd, vooral ook uit de
beweegredenen, die de vrijlaters opgeven, zien wij, hoe algemeen het streven in de
dertiende eeuw was, om de lijfeigenschap te doen verminderen. Als Maerlant die
eene onrechtvaardigheid noemt, doet hij dus niet anders dan een hatelijken naam
geven aan hetgeen zelfs

(1) A. Kluit, Historica Critica II p. 473; vgl. Warnkönig, t.a.p. I p. 247.
(2) Warnkönig, t.a.p. III bijl. LII: ‘Noverit universitas vestra quod, cum homines nostri de officio
Brugensi quoddam servitium, quod vulgariter balfardum appellant, nobis annuatim pro
nostrae voluntatis beneplacito solvere solebant, videlicet de quolibet igne ardente duodecim
denarios Flandrensis monetae; dummodo ille, cujus ignis ardens esset, ad valorem centum
solidorum haberet, praedicti homines officii Brugensis se gravari in hoc sentientes, asserentes
nihilominus, dictum balfardum exactionem esse et non ex juris tramite provenire, humiliter
nobis supplicando postularunt, ut dictum balfardum eis in perpetuum quitaremus.’
(3) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CLX § 66: ‘Praeterea nos Thomas et Johanna comitissa praedicti
balfardum nostrum in terra Furnensi perpetuo quittamus et quittum clamamus in futurum.’
(4) Warnkönig, t.a.p. I bijl. XXX; vgl. d'Oudegherst, t.a.p. II, p. 142.
(5) Warnkönig, t.a.p. III1, p. 23.
(6) ‘Melius catallum appellamus in hac parte non domum vel armentum, sed pecus melius de
domo vel aliud melius ornamentum.’ Zie deze acte bij Warnkönig, t.a.p. I bijl. XLIII of
Warnkönig-Gheldolf, Hist. de la Flandre I (Brux. 1835) p. 358 vlg.; vgl. d'Oudegherst, t.a.p.
II p. 141 vlg.
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vele heeren in zijn' tijd niet meenden te moeten bestendigen. Eischt Maerlant het
recht der vrijheid voor allen, vele edelen toonden door hunne handelingen, dat zij
ten minste de dorpers niet hielden voor menschen, die onwaardig waren de vrijheid
te genieten, en dat zij het niet meer aan de waardigheid van hun huis verplicht
meenden te zijn, hunnen lijfeigenen de vrijheid te onthouden. Het besef, dat slavernij
onrecht was, begon meer en meer, ook bij de heeren, levendig te worden; maar daar
het nog niet iedereen bezielde, en aan niemand nog het recht ontzegd werd, lijfeigenen
te houden, bleven er ook nog velen, die de vrijheid niet of slechts ten deele aan hunne
onderhoorigen schonken, en zoo aan Maerlant en zijne geestverwanten aanleiding
gaven, om over dezen toestand der maatschappij te klagen.
Behalve door de aangehaalde formeele acten van invrijheidstelling werden talrijke
lijfeigenen vrij door het voorrecht, dat de meeste steden bezaten, om aan ieder, die
jaar en dag binnen hare muren had gewoond zonder door zijn' heer te zijn opgeeischt,
voor geld de vrijheid te schenken. Zoo was het ook buiten Vlaanderen, in Duitschland
b.v., blijkens oorkonden van de steden Seyssel, Bern, Lindau (aan de Bodensee) en
Freiburg (in de Breisgau)(1), in de meeste Engelsche steden(2), in Holland, b.v. te
Haarlem, volgens eene keur door Graaf Willem II in 1245 verleend(3), en te Alkmaar,
volgens eene keur van 1254(4). Van de Vlaamsche steden weten wij, dat Nieuwpoort
dit recht reeds in 1163 bezat(5). Kortrijk ontving zelfs in 1190 het recht om de vrijheid
te geven aan ieder, die er slechts veertig dagen had gewoond zonder te zijn
opgevorderd(6). Eene keur van 1201 maakte allen, die te Aardenburg

(1) Hüllmann, t.a.p. I. p. 209.
(2) Hüllmann, t.a.p. I. p. 210.
(3) Fr. van Mieris, Groot Charterboek der Graven van Holland en Zeeland, I. bl. 222, of Mr
L.Ph.C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland I (1866) No 412.
(4) Fr. van Mieris, t.a.p. I. bl. 285 § 47, of V.d. Bergh, t.a.p. I No 595.
(5) In de keur van dat jaar, Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CLXVII staat § 10: ‘Quicumque hic per
annum unum et diem manserit, liber erit.’
(6) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CCI.
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kwamen wonen (omnes homines advenas, qui apud Ardenborg manent), vrij(1); en
eene keur door Margareta II in 1268 aan Sleidinge en Desteldonc in de kasteleinij
van Gent gegeven bepaalde, dat alle dienstmannen, die daar jaar en dag hadden
gewoond zonder gecalangeerd te zijn, vrij zouden wezen, met uitzondering van 's
graven dienstlieden, die blijven zouden wat zij waren(2). Ook door jaar en dag in Gent
te wonen kon een lijfeigene de vrijheid verwerven(3), en zoo was het ook in Brugge,
Yperen, enz.
Uit de opgave van deze, door officiëele stukken gestaafde, vrijlatingen blijkt, dat
in de dertiende eeuw de lijfeigenen meer en meer het karakter van slaven verloren,
en eenvoudig schatplichtigen werden, ofschoon de lijfeigenschap in de Zuidelijke
Nederlanden eerst met de Fransche revolutie bij de wet werd afgeschaft, nadat reeds
onder Jozef II daar de laatste sporen, onder den vorm van heerendiensten, verdwenen
waren. De vrijheid, ofschoon in de dertiende eeuw niet erkend als het voornaamste
recht van iederen mensch, werd toen toch aan de meesten als een voorrecht
geschonken. Vrijheid bij en gelijkstelling voor de wet echter, zooals in de achttiende
eeuw geëischt en in de negentiende verkregen werd, kon in de dertiende eeuw nog
slechts worden gewenscht door enkelen, die daarvan bovendien nog niet meer dan
een zeer vaag denkbeeld konden hebben, zoodat zij, in plaats van staatsrechtelijke
gelijkstelling te verlangen, van eene volstrekte gelijkheid, vooral in geldbezit,
droomden. Die droom voerde bij sommigen dan van zelf tot communisme, want
indien ieder evenveel bezit, dan wordt persoonlijk bezit iets louter denkbeeldigs. Het
staat dan gelijk met het recht op een evengroot deel van het geheel als er menschen
zijn. Wie dus naar volstrekte gelijkheid streefden, moesten wel ieder persoonlijk
eigendomsrecht als misbruik bestrijden en het er voor houden, dat alleen gemeenschap
van goederen de menschen gelukkig zou maken. Dan immers zouden de menschen
weer leven als in het

(1) Warnkönig, t.a.p. II2 bijl. CXXXIII.
(2) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XXXIV. § 45.
(3) Warnkönig, t.a.p. II1 p. 52.
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Paradijs vóór Kaïn broedermoord in de wereld gebracht en de gemeenschap van
goederen verstoord had. Dat Kaïn niet alleen het eerste, maar ook het laatste op zijn
geweten had, meende Maerlant, want nadat hij in navolging van Vincentius gezegd
had,
‘Hi (Kaïn) was dalre eerste, die stichte
Mate, lantgesceet ende gewichte;
Hi keerde der lieder simpelhede
Ter vrecheit ente gierechede,’

voegde hij er ter verduidelijking uit zich zelven aan toe:
‘Want voer sine coemst alleene
So was derdsche goet gemeene’(1).

Tusschen broedermoord en eigendom ziet Maerlant een nauw verband. Op de vraag,
die hij in zijn' Eersten Martijn als zevende quodlibet stelde(2): hoe het toch komt, dat
de menschen, die immers elkanders broeders zijn, elkander van het leven beroofden,
geeft hij ten antwoord: Lucifer heeft den menschen de begeerlijkheid ingeblazen, en
sinds ieder voor zich begon te begeeren, wat eigenlijk aan de gemeenschap toekwam,
is er haat en nijd, moord en doodslag in de wereld gekomen. Wanneer het bezit
ophield, zou derhalve ook haat en nijd weer verdwijnen en overal vrede heerschen:
‘Twee worde in die werelt sijn,
Dats allene mijn ende dijn;
Mochtmen die verdriven,
Pays ende vrede bleven fijn,
Het ware al vri, niemen eygijn,
Manne metten wiven.
Het waer gemene tarwe ende wijn;
Over see noch upten Rijn
Soudemen niemen ontliven.
Nu benemet dat venijn
Van giericheden dit, Martijn,
Ende doet al achterbliven,
Ende ander loy bescriven.
God, diet al bi redene doet,

(1) Sp. Hist. I1 II vs. 9-14.
(2) Eerste Martijn vs. 586-650.
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Gaf dit wandel aertsce goet
Der menscheit gemene,
Datter mede ware gevoet
Ende gecleet ende ghescoet
Ende leven soude rene.
Nu es giericheit so verwoet,
Dat elc settet sinen moet
Om al te hebbene allene.
Hieromme stortmen menscen bloet,
Hieromme sticht men metter spoet
Borge ende hoge stene,
Menegen te wene.’

Afkeer van haat en nijd, van geldgierigheid vooral maakt Maerlant dus tot voorstander
van het communisme: het stelsel van staathuishoudkunde, dat zoo oud is als de
maatschappij, de schoonschijnen de droom van menigen edelen menschenvriend,
zooals er in alle tijden en onder alle volken hebben geleefd, maar alleen te
verwezenlijken bij slaafsche gehoorzaamheid aan één hoofd, zooals onder de
orderegelen der kloosterlingen, of bij een volkomen overeenstemmend, door liefde
geheiligd, levensdoel, zooals in het huwelijk.
Dat Maerlant in het communisme een ideaal zag, behoeft ons niet te verwonderen,
daar wij hem reeds hebben leeren kennen als eenen aanhanger van het ascetisch
Christendom, dat het bezit van vele goederen schadelijk acht voor de ziel, begeerigheid
voor de bron van alle kwaad houdt, zelfs niet vreemd is aan het denkbeeld van
goederengemeenschap, en zijne uitdrukking vindt in de beide Paulinisch gekleurde
en onder den invloed der Esseërs geschreven bijbelboeken, welke op denzelfden
naam staan, namelijk dien van Lukas. Predikt het Lukas-evangelie in 't oog loopend
het verderflijke van den rijkdom, het boek der Handelingen vermeldt meer dan eens,
en dus met ingenomenheid, ofschoon sommigen het trachten weg te redeneeren(1),
dat het communisme onder de eerste Christenen te Jeruzalem heerschte(2). Velen van
hen, die in lateren tijd het leven der

(1) O.a.A. Neander, Geschichte der Pflanzung und Leitung der Christ. Kirche durch die Apostel,
I, 1841, p. 32-39, en Dr H. Holtzmann, Judenthum und Christenthum, Leipzig 1867, p. 673.
(2) Handelingen II vs. 44 vlg., IV vs. 32-37, V vs. 1-11; vgl. daarover Hugo Grotius, Annotationes
in Nov. Test. V (edit. 1828) p. 21 vlg.; Ewald, Apost. Zeitalter, p. 139 vlg.; H.A.W. Meyer,
Krit. Exeg. Handbuch über die Apostelgeschichte, 1861, p. 77 vlg. en anderen.
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Christenen in het apostolisch tijdvak als een ideaalleven en voorbeeld voor hun' tijd
voorstelden, predikten dan ook met meer of minder aandrang de gemeenschap van
goederen, zooals in 't midden der twaalfde eeuw o.a. in de buurt van Keulen
gebeurde(1), en zooals ook onder de Waldensen (pauperes de Lugduno, Leonistae,
Sabatati) geschiedde(2). Dat het communisme in Maerlant's tijd al niet minder
besproken en zeker niet ongunstiger beoordeeld werd dan tegenwoordig, blijkt o.a.
hieruit, dat Hendrik van Gent onder zijne menigvuldige quodlibeta er ook één
behandelt (IV. 20): ‘utrum bonum sit omnia esse communia in civitate.’ Zijn antwoord
op die vraag luidt in 't kort als volgt: ‘de Christelijke staatkunde kan niet dezelfde
zijn als die van Plato en Aristoteles. Zij kan niet blijven staan bij de onpractische
denkbeelden van Plato, daar zij een te levendig besef heeft van de onvolmaaktheid
en de ellende van den gevallen mensch; maar zij moet zich ook niet opsluiten in de
enge sfeer van Aristoteles, daar het Christendom de roeping heeft om den mensch
een nieuw leven te geven en terug te brengen tot zijn' oorspronkelijken toestand van
volmaaktheid. Wat is dus het ware beginsel der Christelijke staatkunde? Het is de
volkomen verwezenlijking der gemeenschap, niet door willekeurige maatregelen en
dwang, maar door de vrije werking der liefde en der genade’(3). Blijkt Hendrik van
Gent hier dus in zekeren zin Maerlant's geestverwant, tusschen den practischen
geleerde en den dwependen volksman heerscht toch ook een

(1) Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, II2 p. 532. Evervinus, proost van Steinfelden,
zegt in een' brief van 1146 aan Bernard van Clairvaux: ‘haec est haeresis illorum: dicunt
apud se tantum Ecclesiam esse, eo quod ipsi soli vestigiis Christi inhaereant, et apostolicae
vitae veri sectatores permaneant, ea quae mundi sunt non quaerentes, non domum, nec agros,
nec aliquid peculium possidentes, sicut Christus non possedit, nec discipulis suis possidenda
concessit.’
(2) Gieseler, t.a.p. II2 p. 557, waar van een' tijdgenoot aangehaald staat: ‘Hi certa nusquam
habent domicilia, bini et bini circumeunt, nudi pedes, laneis induti, nihil habentes, omnia
sibi communia tanquam Apostoli, nudi nudum Christum sequentes.’
(3) Zie M. Huet, Recherches historiques et critiques sur Henri de Gand, p. 183.
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onmiskenbaar verschil in opvatting. Maerlant wenscht de goederengemeenschap als
middel om de Christelijke broederliefde - zijn hoogste ideaal - te bereiken, Hendrik
van Gent ziet in die goederengemeenschap het gewenschte gevolg van de heerschappij
der algemeene menschenliefde, die vooraf moet gaan. Beiden zouden zich zeker met
ergernis van ons afgewend hebben, indien wij het hadden durven betwijfelen, of het
wel zoo goed voor het menschdom zou wezen, wanneer broederliefde uitsluitend
heerschte en haat en nijd, alle egoïstische begeerigheid, van de aarde konden
verdwijnen. Zeker zouden zij vreemd hebben opgehoord van onze bewering, dat
ware broederliefde alleen kan heerschen in eene maatschappij, waar haat en nijd en
begeerigheid er naast bestaan en waar juist persoonlijk bezit tot opoffering in staat
stelt, terwijl bij goederengemeenschap het terrein, waarop de liefde zich kan
ontwikkelen, noodzakelijk enger wordt.
Vragen wij na alles wat wij van Maerlant's sociale denkbeelden hebben leeren
kennen, welke staatsinrichting volgens hem het meest het ideaal nabij kwam, dan
denken wij allicht aan de Spartaansche, zooals die door Lycurgus was ingesteld en
zooals Maerlant zelf die, evenals Vincentius, in overeenstemming met Justinus(1)
beschreef. Van Lycurgus namelijk zeide hij in zijnen Spiegel Historiael:
‘Hi verboot selver ende gout
Rechts alse alre quaetheit scout;
Hi wille dat ane die meente staet
Scepenen te kiesene ende raet;
Effene moghende ende rike
Wille hi dat tfolc si gemeenlike;
Effene diere ende openbare
Wille hi dat elx maeltijt ware;
Hi wille dat in abite wanderen
Elc mensche ghelijc den anderen;
Hine wilde niet dat men gelt gave,
Maer deen om dander, have om have;
Jonghe wildi te velde stieren,
Ende daer in haer eerster manieren

(1) Justinus, Historiae, III cap. 2, 3.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

303
Haer lijf antieren in die pine,
Niet in weelden, noch in wine;
Die erde soude sijn hare laytiere,
Gheen pulment in gere maniere;
Noch keeren oec weder te stede
Eer si manne waren mede;
Hine wilde niet datmen gave
Met wive in huwelijc groet have,
Maer dat mense om doget name,
Die den man daer af bequame;
Oec wildi datmen eeren soude
Anders niemene dan de oude.’(1)

Eene andere ideëele voorstelling eener staatsinrichting geeft Maerlant, als hij in zijn'
Spiegel de brieven meedeelt, die de Brahmaan Didymus aan Alexander den Grooten
heette geschreven te hebben, want ofschoon hij in zekeren zin de aanmerkingen prijst,
die Alexander in zijne beantwoording dier brieven op de leefwijze der Brahmanen
maakt, hij voegt er toch als zijne meening, die niet aan Vincentius ontleend is, bij:
‘Maer hoe so hi die tale leide,
Didimus die was int beste,
Beede int eerste ende int leste.’(2)

In die brieven nu verheft Didymus zich hierop, dat men bij hem eenvoudig leeft en
niet prachtig gekleed gaat; dat de vrouwen zich in zijn land niet blanketten, maar
zich vergenoegen met de schoonheid, die zij van de natuur hebben ontvangen(3);
daarom zegt hij ook:
‘Vrouwen niet omme onsuverhede
Ne willen wi hebben no minnen,
Ne maer alleene omme kinder winnen.’(4)

Lijkfeesten vieren zij niet, maar evenmin vermaken zij zich met dansen of torniren;
hun eenig genoegen bestaat in het bewonderen der natuur(5). De een is in dat land niet
boven den ander verheven:

(1) Sp. Hist. I2, 32 vs. 57-82.
(2) Sp. Hist. I[...], 62 vs. 30-32.
(3) Sp. Hist. I4, 57 vs. 17-24.
(4) Sp. Hist. I4, 59 vs. 6-8.
(5) Sp. Hist. I4, 59 vs. 9-54.
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‘Wine heeschen, groot no cleene,
Dienst van niemen, wi sceldent vri,
Sonder dat onse vleesch si
Onser redenen onderdaen.
Het dinct ons felheit, sonder waen,
Onder te dwinghene onse gebure,
Die ons die moeder, die nature,
Broeder maect ende onse ghelike.’(1)

Evenmin is de een rijker dan de ander:
‘Even rike ende even goet
Sijn wi alle talre tijt,
Ende des leven wi sonder nijt.
Onder ons es effene aermoede;
Dus sijn wi alle rike van goede.’(2)

Dat allen even rijk zijn, heeft zijne eenig mogelijke oorzaak hierin, dat niemand
eigendom heeft, dat ieder aandeel heeft aan alle goederen;
‘Onse goet es al ghemeene,’(3)

leest men in één' der brieven. In zulk een' staat, waar volkomen gelijkheid heerscht,
zou men geen' koning verwachten; toch was er een, maar, zooals het heet,
‘Coninc hebben wi; dans niet bidi
Dat met ons enechs rechts noot si,
Ne maer alleene omme edelhede.’(4)

Ook Maerlant bevestigt den tamelijk algemeenen regel, dat er nooit betere
republikeinen zijn geweest dan de aristocraten, en dat de volksvrienden ook meestal
geneigd zijn geweest de monarchie te steunen. Eerst in de negentiende eeuw schijnt
het republicanisme meer veld te winnen onder de democraten. Volgens Maerlant
moeten er vorsten zijn. Als hij wil aantoonen, hoe verkeerd het van de Friezen is,
dat zij zich niet aan den Hollandschen graaf willen onderwerpen, zegt hij:

(1) Sp. Hist. I[...], 58 vs. 62-69.
(2) Sp. Hist. I4, 58 vs. 44-48.
(3) Sp. Hist. I4, 57 vs. 15.
(4) Sp. Hist. I[...], 57 vs. 29-31.
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‘Wi nieuwer en vinden bescreven,
Dat noit so goet volc ontfinc leven,
En moeste meester ende here
Over hem hebben, sout staen in deere;’(1)

ja zelfs besluit hij uit de woorden van Jezus, dat men den keizer moet geven, wat des
keizers is:
‘Die dan genen here es onderdaen,
Hijs jegen Gode, willement verstaen.’(2)

Zelfs dan nog, meent hij, zou men de vorsten niet kunnen ontberen, wanneer zij
hunnen onderzaten schade berokkenden:
‘Al eist, dat si ter noot afbreken
Haren ondersaten mee dan recht,
Men mochter omberen nu ende echt;
Maer die werelt ware buter ere
Sonder wet ende sonder here.’(3)

't Is Maerlant echter allesbehalve onverschillig, hoe de vorsten zijn. Een dwingeland
wordt terecht gehaat, zegt hij, maar
‘Elc landshere kere hem daer toe,
Dat hi sine dinc so doe,
Dat hi sijns volx herte ghewinne.’(4)

Daarentegen kan niemand aan een' vorst slechter raad geven, dan wanneer hij hem
aanspoort, zijn volk uit te zuigen:
‘Raet hi, dat hi remere sijn lant,
So eist sijns heren dootviand;
Want hijs niene acht no rouct,
Datten sine meente vlouct,
Ende dats algader heren plaghe;
Want weduwe ende wesen claghe,
Ende hare tranen clemmen vor Gode.’(5)

(1) Sp. Hist. III8, 93 vs. 195-198.
(2) Sp. Hist. III8, 93 vs. 213 vlg.
(3) Heiml. der Heiml. vs. 616-620.
(4) Heiml. der Heiml. vs. 567-569.
(5) Heiml. der Heiml. vs. 1727-1733.
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De verhouding van vorst en volk moet zóó zijn, als die van de bijen en hare koningin,
waarvan Maerlant zegt:
‘Si nemen coninghe in hare ghenoet,
Ende alle gader so sijn si
Onder haren coninc vri,
Want si eernen ende minnen,
Als den si over haren here kinnen,
Ende bi haren willen gheset.
Op hem sone doen si gheen onwet;
Ende dit es te wonderen niet een twint,
Wantse die coninc weder mint,
Ende es hem sachte sonder waen;
Dus bliven si hem onderdaen.’(1)

Iets later zegt Maerlant van de bijen:
‘In elken buuc es emmer een here,
Ende die ist scoenste emmermere,
Ende also groet als twe bien.
Die vederen sijn cort van dien,
Een deel hogher op die been;
Voer sijn voerhoeft alineen
Ghelijc alst ware een crone,
Boven den andren vele scone;
Ende oec segghen meesters wale,
Dat hi es al sonder strale.
Sine hoecheit es sijn were;
Nature ontseghet hem dat spere,
Omme dat prensen van aertrike
Exemple namen an dies ghelike.’(2)

Als Maerlant eene aantrekkelijke beschrijving geeft van het bestuur der Indische
vorsten, zegt hij daarbij o.a., hetgeen ons allerminst verwonderen kan, te hooren uit
den mond van een' zoon eener Vlaamsche handelsstad:
‘Nu pleghet die coninc mede
Dat hi die overhorichede

(1) Der Naturen Bloeme VII vs. 48-58.
(2) Der Naturen Bloeme, VII vs. 87-100. Dezelfde gedachte, als uitgesproken is in de laatste
regels, ligt te gronde aan de zinspreuk, die later Lodewijk XII van Frankrijk zich koos: ‘Non
utitur aculeo rex, cui paremus.’
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Van den quaden lieden wreect,
Dat hise ontlivet of te sticken breect,
Ende verlicht dan mede daer
Tribute daer si sijn te swaer;
Ende verlicht van den coepman
Sine tolle mede dan,
Ende doetse mede gheleden wel.
Dits die sake, ende niet el,
Twi so groot volc es in Inden;
Omdat hem elc daer mach bewinden
Sire neringhen in vreden.
Coepmanne draghen tallen steden
Die ere van den groten heren,
Bi hen eist, dat die renten meren.
Ende bider name van den lande
Ontsien den here sine viande.’(1)

Ieder vorst, die dezen raad van Maerlant opvolgt, kan zeker wezen van zijne liefde
en achting; ieder, die in strijd daarmee handelt, wekt zijne verontwaardiging op. Over
zulke vorsten klaagt hij, al noemt hij ook hunne namen niet, als hij uitroept:
‘Wat sal segel ende was,
Ende brieven, die gewagen das
Van dat lantsheren geven?
Hets al niet, hets een gedwas:
Alse lief hat mi een wilt Sas,
Oft een Vriese bescreven.
Trouwe es broescer dan een glas;
Die hier te voren so sterc was,
So es tebroken bleven.
Ic wane dies noyt lantshere genas,
Die scalke te sinen rade las,
Hine moeste int ende sneven,
Ende sulc es slands verdreven.’(2)

Daar hij het den plicht der vorsten achtte, den handel te beschermen, kon hij aan
Hendrik III van Brabant verwijten, dat hij niet krachtig genoeg optrad, om de
geschillen te ver-

(1) Heiml. der Heiml. vs. 455-472.
(2) Eerste Martijn, vs. 105-117.
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effenen, die er in 1256 tusschen Vlaanderen en Holland gerezen waren over de
tolheffing te Rupelmonde. Ware de hertog van Brabant een man als Alexander de
Groote, zegt hij,
‘Dien roveren te Rippelmonde
Soude dunken grote sonde
Tol te nemene met gewelt
Dengenen, die varen up die Scelt.’(1)

Kenmerkend voor den tijd, waarin hij leefde, is het, dat Maerlant in de vorsten
voornamelijk de beschermers ziet van het volk tegen den overmoed der edelen.
‘Die landshere es alst een herde ware,
Die sire scaep nemet ware;
Want hi bescermet die ondersaten
Vander edelinghen ommate,’(2)

zegt hij, en terwijl hij eene ongunstige schildering van den adel geeft, verwijt hij aan
de edellieden, dat zij geen' vorst boven zich dulden, waarom hij hen dan ook in dezer
voege met eene soort van ‘huerselen’ (of wespen) vergelijkt:
‘Crabo, nadat ict mach bekinnen,
Dinct mi wesen die adel bi.
Sonder coninc so sijn si,
Ende so sijn die huerselen mede.
Dat scaet hem te menigher stede.
Alsi vlieghen ruten si sere.
Haer honech en doech min no mere;
Ende die hem willen nemen thare,
Hi aventuert hem al te sware,
Want hare stralen sijn so fel,
Menne cans ghenesen wel.’(3)

Slaan wij, naar aanleiding van Maerlant's woorden, een enkelen blik op de staatkunde
der vorsten in de dertiende eeuw, dan zien wij bij hen schier algemeen het streven,
om zich met

(1) Alexander V vs. 1231-1234. Over die oneenigheden en de rol van echter, die Hendrik III
daarbij al te slecht vervulde, zie men Dr Jonckbloet, Geschiedenis der Nederl. Letterkunde,
I (1868) bl. 262-265, 3de dr. II (1885) bl. 27-33.
(2) Heiml. der Heiml. vs. 1519-1522.
(3) Der Naturen Bloeme, VII vs. 497-507.
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de burgers tegen den adel te verbinden, ten einde door middel van het volk de edelen
aan zich te onderwerpen - eene staatkunde, die zij ook verder in de middeleeuwen
steeds hebben gevolgd, totdat het hun eindelijk gelukte de macht van den adel
volkomen te fnuiken - in Frankrijk eerst voorgoed na den oorlog der Fronde. In
Vlaanderen waren reeds Diederik en Philips van den Elzas volksvrienden geweest:
aan hen hadden de meeste steden hare keuren te danken. De graven en gravinnen,
die na hen in de dertiende eeuw Vlaanderen bestuurden, handelden in denzelfden
geest. Terwijl zij de steden begunstigden, verminderden zij de macht van den adel
ook door op verschillende wijzen die macht aan zich te trekken. Zoo was zeker de
macht der burggraven in verschillende steden eene belemmering voor de vrije
ontwikkeling van het gemeenteleven; vandaar de toeleg van Gravin Johanna, om
zooveel mogelijk de kasteleinijen op te heffen door ze te koopen, zooals zij in 1218
deed met de kasteleinij van Cassel, in 1224 met die van Brugge(1). Graaf Guy week
in zoover van de staatkunde zijner voorgangers af, dat hij de macht der groote steden
evenzeer trachtte te fnuiken, als die der edelen, tengevolge waarvan hij, als gevangen
man en door ieder verlaten, buiten staat werd gesteld zich te verzetten tegen de
huldiging van den Franschen koning tot graaf van Vlaanderen. Zoowel de adel als
de aanzienlijke poorters kozen toen partij voor Frankrijk, en 't was slechts door de
vaderlandsliefde van het mindere volk, dat Vlaanderen zijne onafhankelijkheid
herkreeg en Guy's zoons wel uit dankbaarheid de oude staatkunde weer moesten
gaan volgen en het volk begunstigen, nu niet meer ten nadeele van den adel alleen,
maar ook van de aanzienlijke poorters.
Daar Guy geen vriend des volks was, kan het ons ook niet verwonderen in
Maerlant's werken niet het geringste spoor te vinden van aanhankelijkheid aan zijn'
eigen vorst. Daarentegen blijkt uit zijne werken de nauwe betrekking, waarin hij
stond tot een ander vorst van zijn' tijd, in wiens graafschap hij een

(1) Warnkönig, t.a.p. I. p. 171, II2 bijl. CXCVIII; vgl. P. d'Oudegherst, t.a.p. II, p. 106-108; Le
Glay, t.a.p. II, p. 14.
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deel van zijn leven had doorgebracht, tot Floris V van Holland namelijk. Niet alleen
toch draagt hij aan hem zijn hoofdwerk, den Spiegel Historiael op, dat hij op zijn
aansporen had ondernomen, maar bovendien kiest hij in dat werk ook uitdrukkelijk
partij voor den graaf in zijnen strijd tegen de Friezen, van wier privilegie om vrije,
van geenen heer afhankelijke mannen te zijn hij niets weten wil(1). Verder zien wij
ook uit de opdracht van twee andere werken, hoe nauw hij verbonden was aan de
twee Zeeuwsche edelen, die juist Floris' bijzondere vertrouwden en de ijverigste
aanhangers zijner staatkunde in Zeeland waren, namelijk Albrecht van Voorne(2) en
Nicolaas van Cats(3). Die staatkunde, reeds gevolgd door Willem II en Floris den
Voogd, strekte om de macht der edelen te verminderen en daarentegen het aanzien
van het volk te verhoogen, waarom Melis Stoke dan ook zeggen kon:
‘Grave Florens, de grote minne
Hadde gheleit an sine liede,
Dat hi dor have, noch dor miede,
Noch dor bedwanc woude laten,
Dat hi den armen ende den maten
Aldus woude laten verduwen,
Pensde: men mach mi verspuwen,
Late ic de heren aldus risen,
De mi begheren in alre wisen
Te verdrivene ute minen lande:
In can ghedoghen niet de scande.
Dus pensde hi, ende wrochter na.’(4)

Hij gaf dan ook talrijke keuren en voorrechten aan de steden en begunstigde vooral
de bewoners van Kennemerland en de

(1) Zie Sp. Hist. III8 93 vs. 115-222.
(2) Zie over het vertrouwen, dat Floris in diens raad stelde, en de macht, die hij hem schonk,
Melis Stoke, Rijmkroniek, IV vs. 168-177, en een' giftbrief, afgedrukt bij Miraeus, Donat.
Belg. Lib. I, cap. CXXVII (Opera Dipl. I, p. 437).
(3) Zie boven bl. 62.
(4) Melis Stoke, Rijmkroniek, IV vs. 634-645. Zelfs vermeldt de Ongenoemde Klerk (uitg. door
F. van Mieris, Leyden 1740) p. 162-164, dat Floris veertig van de rijkste huislieden edel zou
hebben verklaard, terwijl wij ook aan diezelfde bron de mededeeling te danken hebben, dat
Floris algemeen ‘der keerlen god’ werd genoemd.
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Zeeuwsche poorters ten koste van den adel, die hem dienten gevolge gedurende zijne
geheele regeering heeft tegengewerkt, en eindigde met hem te vermoorden.
In 't bijzonder herinner ik aan de maatregelen, die Floris V in Zeeland nam, omdat
Maerlant daarmee van nabij bekend moest wezen. Stoke zegt, dat, toen Floris de
Friezen onderworpen had, hij
‘sijn herte daer an leide
Hoe hi berechte sine liede,
Dat rike ende dat arm ghediede,
Ende hoe hi dat volbringhen mochte;
Den heren van Zeeland doe dochte,
Bede den ouden ende den jonghen,
Dat si te sere waren bedwonghen,
Ende pensder jeghen enen raet.
Haer ghepense also voort gaet,
Dat si theerscap wel na ghemene
Van Hollant, groot ende clene,
Hadden brocht van hare strike;
Ende voeren toe behendelike
Ende zoenden onder hem dat veten,
Dat mense vreende mochte heten,
De van Barsele ende van Renisse.
Dat was den Grave ene zwaernisse:
Maer de ghemeente entie steden
Hildene doe in moghentheden.’(1)

Deze woorden teekenen volkomen duidelijk de verhouding der partijen in Zeeland:
de graaf legt er zich op toe, rijken en armen onder zijn bestuur te vereenigen; de
Zeeuwsche edelen, zooals de Borselens en de Renesses, die lang vijanden waren
geweest, verzoenden en verbonden zich onderling, om te beter opgewassen te zijn
tegen den graaf, die zijn' steun zocht bij de gemeenten, welke zooveel aan hem te
danken hadden.
Voegt men hier nog bij, dat Guy van Vlaanderen partij koos voor de Zeeuwsche
edelen en hen stijfde in hun verzet tegen Floris, dan is het duidelijk, dat Maerlant,
ofschoon hij Vlaming

(1) Stoke, Rijmkroniek, IV. vs. 600-618.
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was, eer tegenstander dan aanhanger van den Vlaamschen graaf moest wezen en met
hart en ziel verbonden moest zijn aan den Hollandschen vorst, die, door de burgers
en het mindere volk te beschermen tegen den adel, metterdaad zich een' vriend toonde
van den vooruitgang, waarvoor ook Maerlant door zijne woorden aanhangers zocht
te winnen.
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Zevende hoofdstuk.
Maerlant en de Wetenschap.
De geschiedenis van alle tijden heeft de waarheid van de bekende spreuk bevestigd:
‘kennis is macht’, en de ervaring heeft daarbij nog bovendien leeren inzien, dat de
appel van het ware geluk alleen aan den boom der kennis groeit. Te allen tijde was
de strijd, die door sommigen in naam van den godsdienst tegen de wetenschap werd
gevoerd, niet veel meer dan een dom en vruchteloos verzet tegen eene macht, die de
eenige onoverwinnelijke bleek, en ook de eenige, die blijvenden zegen aanbracht.
Het geluk, dat de mensch in godsdienst, deugd, kunst en liefde vindt, is zijn uitsluitend
eigendom: hij kan het niet aan anderen meedeelen, evenmin als hij in staat is er zelf
willekeurig van te genieten. Het is individueel en sterft met den enkelen mensch.
Het geluk daarentegen, dat de wetenschap aanbrengt, is gemeengoed van allen, kan
het althans zijn, want wat men weet, kan men meedeelen aan ieder, die verstand
bezit, en door het schrift zelfs aan het verste nageslacht, terwijl de stem van het
gevoel slechts weerklank vindt in gelijkgestemde gemoederen en zelfs dan nog vaak
wordt misverstaan. Zoo wordt de wetenschap tot een blijvenden zegen, die steeds
grooter moet worden, omdat het veld, waarover zij zich uitstrekt, geene grenzen kent
en de omvang der kennis voortdurend toeneemt. Bovendien heeft de wetenschap nog
dit voordeel, dat zij, schoon geboren koningin, ook weet te dienen als de nederigste
slavin. Wie haar niet najaagt als doel, waar-
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deert haar toch zeker als middel en aarzelt niet zich van haar te bedienen, ook dan
wanneer hij haar de hulde weigert, waarop zij als vorstin aanspraak mag maken.
Zonder haar is de kunst een ijdel klanken- of kleurenspel, alleen voor kleine of groote
kinderen genietbaar; met haar als kern is de kunst daarentegen de bekoorlijkste en
tegelijk voedzaamste vrucht aan den boom des levens. Geen wonder dan ook, dat de
edelste kunsten in de middeleeuwen geacht werden tot de wetenschappen te behooren,
terwijl de minder edele kunsten tot de handwerken werden gerekend. Aan de
menschenliefde biedt alleen zij de gelegenheid aan, om zich in al haren omvang en
al hare aantrekkelijkheid en veelzijdigheid te openbaren. Door haar leert men
begrijpen, wat goede zeden zijn, en op welke wijze men zich in de maatschappij
moet gedragen. Aan haar dankte de godsdienst voorheen zijnen invloed, toen zijne
verkondigers nog tegelijk de voornaamste beoefenaars der wetenschap waren; en
zoo vaak de godsdienst haar ontrouw werd, was het ook met zijnen invloed gedaan.
Bij den aanvang der middeleeuwen gingen godsdienst en wetenschap nog hand
aan hand, en dat was ook natuurlijk. In den Romeinschen keizertijd had het nog
jeugdig Christendom zijn grootsten vijand gezien in de heidensche wetenschap, die
hare verwantschap met den heidenschen godsdienst niet verloochende, en, wanneer
zij dezen niet verdedigde, juist door de wijsgeeren werd aangewend om allen
godsdienst te bestrijden. Hare beoefening werd in dien tijd terecht door de Christenen
gevaarlijk geacht. Toch was hare macht zóó groot, dat de ontwikkeldste mannen der
Christelijke kerk begrepen, haar tot bondgenoote tegen het heidendom te moeten
maken, en zoo werd allengs meer en meer hare hulp ingeroepen. Zij trad in dienst
van 't Christendom, maar moest nu als dienares natuurlijk de livrei van haren vorst
dragen. Tegenover de heidensche werd eene Christelijke wetenschap gesteld, en toen
de laatste de eerste had overwonnen, toen er geen gevaar van de heidensche
wetenschap meer was te duchten, toen was de tijd aangebroken, waarop weder eene
zelfstandige beoefening der wetenschap mogelijk had kunnen zijn. Toch vindt men
daarvan nog slechts flauwe sporen, en ook dat is niet vreemd. Niet alleen toch was
men gewoon geraakt haar als dienares van den godsdienst te
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beschouwen, maar bovendien was zij bijna uitsluitend het eigendom geworden der
geestelijken, die haar natuurlijk niet anders dan met het oog op den godsdienst konden
beoefenen, zoodat eigenlijk alle wetenschapppen voor onderdeelen van de ééne
groote wetenschap, die van den godsdienst, werden gehouden(1). Iedere poging, die
zij deed om hare zelfstandigheid terug te erlangen, werd door de kerk met geweld
tegengegaan, en vandaar de in de middeleeuwen algemeen verspreide meening, dat
alle kennis, die niet diende tot verheerlijking van de Kerk en den godsdienst, uit den
duivel was. Daar nu niet ieder leek in staat was de schadelijke van de nuttige
wetenschap te onderscheiden, moest zij, terwijl zij het volk met bewondering vervulde,
wel te gelijk een zeker ontzag, ja zelfs eene geheimzinnige vrees inboezemen. Ook
tegenwoordig nog wordt menigeen door eene kille huivering, een gevoel van angst
bevangen, wanneer zich de wetenschap aan hem niet meer als dienares, maar in al
haren luister als vorstin vertoont, en boezemt hare inderdaad zegenrijke macht aan
zwakken en bekrompenen eene zekere vrees in, als dreigde er van haar een
geheimzinnig gevaar, dat men wel voor zich zelven, maar niet voor anderen door
het teeken des kruises kan afwenden. In de middeleeuwen, toen het algemeen nog
minder vertrouwd met haar was, en zij hoofdzakelijk in afzondering werd beoefend,
kon het dus wel niet anders, of de wetenschappelijke mannen moesten vaak, vooral
wanneer hunne vroomheid niet boven alle bedenking verheven was, voor toovenaars
of duivelskunstenaars worden gehouden, die eene, voor anderen verborgen, kennis
van den duivel hadden verkregen. Zelfs al rustte de verdenking van omgang met den

(1) De oudste beteekenis, die het woord clericus in onze taal, onder den vorm clerc, bezat, was
die van geestelijke, maar allengs nam het ook de beteekenis van schrijver en wel
wetenschappelijk schrijver aan, omdat de geestelijken bijna de eenige schrijvers waren. Toen
ook anderen zich met de wetenschap gingen bezighouden, werden ook die clerken genoemd,
al behoorden zij ook niet tot den geestelijken stand. Zoo werd clerc dus synoniem van
geleerde, en het tegenovergestelde leek synoniem van ongeletterde. In dien zin worden de
Grieksche en Romeinsche schrijvers dikwijls clerken genoemd, en was Maerlant een clerc.
Ook clergie verkreeg zoo eene dubbele beteekenis, die van theologie en die van wetenschap
in 't algemeen.
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duivel niet op hen, dan nog waren zij in 't oog van 't volk niet zoozeer wijze, als wel
verwonderlijke, onbegrijpelijke personen, heele of halve toovenaars. De geleerdste
man van zijnen tijd, Gerbert (Paus Silvester II), ging voor toovenaar door, en in de
dertiende eeuw kreeg Albertus Magnus dien naam ten gevolge van zijne uitgebreide
kennis, vooral op het gebied der natuur.
Vooral de gedaantewisseling, die de voorstelling van Virgilius in de middeleeuwen
onderging, strekt daarvan tot een sprekend bewijs(1). Nadat de groote poëet in den
Romeinschen keizertijd reeds spoedig het orakel der taalgeleerden was geworden
om dat de geheele middeleeuwen door te blijven, begon men, zelfs nog vóór de
eigenlijke middeleeuwen, zijne gedichten ook als de bron van alle wijsheid te
beschouwen en er dieperen zin in te zoeken, dan er in gelegd was. Een Servius gaf
reeds eenige allegorische verklaringen van Virgiliaansche versregels, maar Lactantius
was, naar 't schijnt, de eerste, die in Virgilius eenen profeet van het Christendom
ontdekte, in wiens vierde, aan Pollio opgedragen Ecloga het optreden van Christus
in allegorischen vorm zou voorspeld zijn. Constantijn de Groote steunde in eene
redevoering op eene kerkvergadering die ontdekking met zijn gezag, en sinds dien
tijd gold bij menigeen de knaap, met wiens geboorte volgens die Ecloga de gouden
eeuw zou aanbreken, voor Christus, de maagd (de godin der gerechtigheid), die met
dien gulden tijd op aarde zou wederkeeren, voor Maria. Aan Virgilius werd, evenals
aan Sibylla, eene plaats ingeruimd naast David en Jesaia, tot in de liturgie der
kerstviering toe. Losse verzen en versbrokken uit de Virgiliaansche gedichten werden
in de vierde eeuw door Proba Faltonio, Marius Victorinus, en later ook door anderen,
zóó geschikt, dat in de

(1) Zie daarover o.a. Domenico Comparetti, Virgilio nel medio evo, Livorno 1872, te vgl. met
Hugo Schuchardt, Virgil im Mittelalter, in het tijdschrift Im neuen Reich, 1873 (ook in de
verzamelde uitgave zijner opstellen Romanisches und Keltisches, Berlin 1886 p. 39-48). Zie
verder Dr J.L. Sirks, Vergilius als dichter, wijze en toovenaar, Groningen 1874, J.S. Tunison,
Master Virgil, the author of the Aeneid, as he seemed in the middle ages, a series of studies,
Cincinnati 1889, en J. Stecher, La légende de Virgile en Belgique (Bulletins de l'Acad. royale
de Belgique, 3e série, t. XIX - 1890 - p. 585-632.)
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dusgevormde centones de geschiedenis van het groote mysterie des Christendoms
werd verhaald of verheerlijkt; maar niemand zeker ging verder dan een Carthaagsch
taalgeleerde van omstreeks 500, Fabius Planciades Fulgentius, die in zijne Virgiliana
continentia achtereenvolgens de geheele Aeneis als allegorie van het Christendom
verklaarde. Natuurlijk traden er ook tegenstanders van die allegorische
verklaringsproeven op, en daaronder niemand minder dan St-Hieronymus. Het strekt
Maerlant's nuchter verstand zeker tot eer, dat hij diens bestrijding liever vermeldde,
dan in te stemmen met de voorstanders van Virgilius' zienerschap. Wij vinden
namelijk in zijnen Spiegel Historiael:
‘Sulke willen seggen ende leeren,
Dat hi voersprac die coemst ons Heren
Ende een deel van siere doet:
Jheronimus wederseget albloet’(1).

Toch loopt ook hij hoog met Virgilius:
‘Die wijste van allen poeten
So es Virgilius geheeten,’

zegt hij Vincentius na(2), en dat vond zeker in de middeleeuwen wel geene tegenspraak.
Hoe hoog Dante hem stelde, is algemeen bekend. Hij noemt hem ‘famoso saggio’(3)
en
‘Degli altri poeti onore e lume(4),
Di cui la fama encor nel mondo dura
E durerà quanto 'l moto lontana’(5),

terwijl hij elders tot hem zegt:
‘Tu se'lo mio Maestro e'l mio autore’(6).

(1) Sp. Hist. I6, 26 vs. 19-22.
(2) Sp. Hist. I6, 26 vs. 25 vlg. In 't HS. staat eigenlijk propheten, maar daar Vincentius poetarum

(3)
(4)
(5)
(6)

heeft, zal ook Maerlant wel poeten geschreven hebben. De verandering is dan van den
afschrijver, die, als ieder in de middeleeuwen, Virgilius als profeet kende.
Dante, Inferno I vs. 89.
Dante, Inferno I vs. 82.
Dante, Inferno II vs. 59 vlg.
Dante, Inferno I vs. 85.
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Dante stelt in zijn geheele dichtwerk Virgilius voor als den betrouwbaarsten leidsman
in alle wereldsche zaken, als de verpersoonlijkte Rede, en daarom maakte hij dan
ook, wat bij zijne neiging tot allegoriseeren niet bevreemden kan, gretig gebruik van
de voorstelling zijner tijdgenooten, die in Virgilius den profeet van het Christendom
zagen. De Rede immers was, meenden de groote wijsgeeren der middeleeuwen en
Dante met hen, op zich zelf reeds in staat een vaag denkbeeld te geven van de
Christelijke waarheid nog vóór die door Gods openbaring volkomen bekend en aan
den eindpaal van den weg der contemplatie volkomen begrepen wordt. Vandaar dan
ook, dat Dante, wanneer hij den dichter Statius in het vagevuur met Virgilius in
aanraking brengt, den eerste een paar versregels uit de als profetie opgevatte Ecloga
doet aanhalen, en hem terstond daarop dankbaar doet uitroepen:
‘Per te poeta fui, per te Cristiano’(1).

Bij de verheven voorstelling, die Dante van Virgilius heeft, zou het weinig gepast
hebben, indien hij hem niet slechts als wijze en profeet, maar ook nog als magus en
toovenaar had voorgesteld. Dat echter was Virgilius in Dante's tijd in de voorstelling
van het volk, zelfs van vele geletterden. Sinds reeds in de tweede eeuw de sortes of
virgae Virgilianae (men lette op de woordspeling), op staafjes geschreven versregels
van Virgilius, getrokken en als orakels beschouwd werden, had de volksoverlevering
den dichter meer en meer tot eenen wichelaar gemaakt en waren allerlei verhalen
aangaande zijne tooverkunst en de door hem vervaardigde magische voorwerpen in
omloop gekomen. In de twaalfde eeuw schijnen die verhalen het eerst in de letterkunde
op te treden. Wij vinden ze vermeld door Koenraad van Querfurt, den stadhouder
van Keizer Hendrik VI te Napels, in eenen brief van 1194 aan den bestuurder van
het klooster van Hildesheim, en door eenen hoogleeraar van Bologna, Gervasius
Tilberiensis, in zijne Otia imperialia, in 1212 aan Keizer Otto IV opgedragen. Zijn
tijdgenoot Helinand nam ook eenige verhalen in zijn Chronicon op, en daaruit nam
Vincentius ze over, zoodat

(1) Dante, Purgatorio XXII vs. 73.
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wij ze ook in Maerlant's Spiegel Historiael aantreffen(1), maar niet zonder een herhaald
tusschengevoegd ‘men seghet’ als blijk van eenigen twijfel, en ook niet zonder een
spoor van, trouwens nog vrij onbeholpen, critiek. Na Maerlant's tijd zouden die
verhalen nog belangrijk uitgebreid en in afzonderlijke bundels verspreid worden, in
ons land nog sinds de zestiende eeuw door een later herhaaldelijk herdrukt
volksboek(2).
Men ziet, terwijl het volk de heidensche wijsheid met eene geheimzinnige
huivering, met vreesachtig ontzag beschouwde, en in haren woordvoerder eenen
magus en toovenaar zag, maakten de geletterde Christenen zich van haar meester en
zagen in haren vertolker eenen Christen, al kónden zij dat dan ook niet anders doen
dan bij anticipatie en door hem tot profeet te verheffen.
Heidensche wijsheid toch kon alleen onder de vlag van den Christelijken godsdienst
binnengevoerd worden en vandaar dan ook, dat in de middeleeuwen over het algemeen
de mannen der wetenschap de vaan van den godsdienst zoo hoog mogelijk ophieven,
ten einde zich gerust en veilig aan hunne studiën te kunnen wijden, er van verzekerd,
dat de wetenschap eene alles beheerschende macht bleef, ook al droeg zij het gewaad
eener dienstmaagd, en er bovendien niet aan twijfelende, of om godsdienstige en
zedelijke gezindheid moest het iedereen in de eerste plaats te doen zijn.
Zoo stond dan in de dertiende eeuw de wetenschap nog altijd onder de voogdij
der Kerk en moest zij hoofdzakelijk dienen om zedelijkheid in te prenten en daardoor
vroomheid en godzaligheid te bevorderen. Dat het nog gedurende verscheidene
eeuwen zoo bleef, bewijst de eerste regel van het distichon boven den ingang van
het Amsterdamsch gymnasium:
‘Arte probus, probitate pius, pietate beatus.’

(1) Sp. Hist. I6, 26 vs. 27-64.
(2) Het uit het Fransch vertaalde volksboek is getiteld: Een schone Historie van Virgilius, van
zijn leven, doot ende van zijne wonderlijke werken, die hij deede bij Nigromantien ende bij
dat behulp des Duyvels, Amst. 1552. Zie daarover Mr L.Ph.C. van den Bergh, De
Nederlandsche Volksromans, Amst. 1837, bl. 84-89, en Dr G.D.J. Schotel, Vaderlandsche
Volksboeken II (Haarlem 1874), bl. 103-108.
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De wetenschap moest men beoefenen om deugdzaam, de deugd om vroom, de
vroomheid om gelukkig te worden, meende men in de middeleeuwen, en vandaar
dat de wetenschap in dien tijd, zonder nog juist het hoofddoel der studie te zijn,
ijverige beoefenaars vond. Velen, en onder hen ook Maerlant, waren er van overtuigd,
dat het verbreiden van kennis, wanneer het slechts met vromen zin geschiedde, de
menschen beter en godsdienstiger zou maken. Bovendien begon men in de dertiende
eeuw meer en meer in te zien, dat kennis macht was, en dat hij, die kennis bezat,
daardoor reeds eene zekere mate van onafhankelijkheid had verworven tegenover
de geestelijken, wier bijstand hij nu niet meer in alles noodig had, en tegenover de
groote heeren, op wie hij nu een zekeren invloed kon verkrijgen. Men zag vaak den
zoon van een' smid of wever door zijne kennis tot de hoogste ambten en bedieningen
opklimmen, en den arme, die goed onderwezen was, zich onmisbaar maken bij den
rijke, of de beste middelen uitvinden om zelf rijk te worden. Vooral in een land als
Vlaanderen, waar onder de fiere poorters der rijke handelssteden vrijheidszin en
onafhankelijkheidszucht zoo groot was en de uitgebreide handelsbetrekkingen zooveel
degelijke kennis vereischten, moest de begeerte naar kennis wel aanhoudend
toenemen. Wij zien dan ook in de twaalfde en dertiende eeuw een merkwaardigen
vooruitgang op het gebied van 't onderwijs, en een algemeen streven, om overal
scholen op te richten, waar men, dikwijls zelfs kosteloos, het beste kon leeren, wat
er in dien tijd te leeren viel. Waren het in vroeger tijd voornamelijk de kloosterscholen,
waar onderwijs werd gegeven, sedert de twaalfde eeuw begonnen ook de vorsten en
zelfs de stedelijke regeeringen de belangen van het onderwijs te behartigen, terwijl
ook op andere wijzen de vorsten zich beijverden den bloei der wetenschap te
bevorderen. Weinigen waren er, die den raad niet opvolgden, door Maerlant als
woordvoerder van den geheelen burgerstand aan den jongen vorst gegeven, voor
wien hij zijne Heimlicheit der Heimlicheden schreef:
‘In die steden van dire mogenthede
Mac scolen, ende doe leren mede
Die kinder van dinen lande.
Sijn si arem, vulle hen die hande,
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Doe hen hovesceit ende ere,
Dat elc te williker lere.
Hierbi soutu die clerke wecken,
Dat si dine ere uptrecken,
Ende si breden dinen name
In worden ende in geesten bequame.
Clergie eert een conincrike
Ende heren hof sere edellike.
Wie verhief wilen so scone
In die werelt die Griexe crone?
Daerna Rome? nu Vrancrike?
Clergie deet al sekerlike;
Want ridderscap ward nie verheven,
Clergie ne moester raet toe gheven.’(1)

Zoowel het hooger als het lager onderwijs beveelt Maerlant met die woorden in de
bescherming van den vorst aan. Laat ons zien hoe het daarmee in de dertiende eeuw
was gesteld. Naast de kloosterscholen, waar door monniken en geestelijke zusters
onderwijs werd gegeven aan leerlingen, die uitsluitend voor kloosterling of wereldlijk
geestelijke werden opgeleid, bestonden in de dertiende eeuw ook talrijke
parochiescholen, waarvan vele vermoedelijk reeds lang vóór die eeuw waren gesticht,
ofschoon voor Noord-Nederland niet vóór het eind der twaalfde eeuw van zulk eene
school melding wordt gemaakt, namelijk van de parochieschool te Westerende bij
Appingedam, waarvan de beroemde Emo, later abt van Wittewierum, eenmaal de
bestuurder was(2). Haar naam reeds toont, dat zij met de kerk eenige betrekking moeten
gehad hebben: zij behoorden tot eene kerkelijke gemeente en zullen dus wel bepaald
onder toezicht van den parochiepriester gestaan hebben. Toch waren zij van de
kloosterscholen in karakter onderscheiden. Zij hadden een meer burgerlijk karakter,
daar zij niet uitsluitend voor den geestelijken stand opleidden en dikwijls van de
wereldlijke macht afhankelijk waren. In de Nederlanden ten minste(3) waren er

(1) Heiml. der Heiml. vs. 725-742.
(2) Zie Kronijken van Emo en Menco (uitg. door Mr H.O. Feith en Dr G. Acker-Stratingh, Utrecht
1866) bl. 150.
(3) Men zie voor de parochiescholen in Noord-Nederland Dr W. Moll, Kerkgeschiedenis van
Nederland vóór de hervorming II2 (Arnhem 1867) bl. 248-259.
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bovendien vele gesticht door de graven, die er daarom het patronaatsrecht over bleven
uitoefenen en op dien grond ook de onderwijzers mochten benoemen. Droegen zij
hun patronaatsrecht over aan de stedelijke regeering, zooals Floris V bv. in 1290 met
de parochieschool der groote kerk te Dordrecht deed(1), dan werd zulk eene school
in zekeren zin eene gemeenteschool, en dat schijnt ook elders wel het geval geweest
te zijn. Van het oprichten van zulke scholen door de stedelijke regeering zelf vinden
wij voor de Nederlanden in de dertiende eeuw nog geene melding gemaakt, maar
wel openbaart zich in dien tijd in vele steden bij het wereldlijk bestuur de zucht om
het vrije onderwijs naast en zelfs tegenover het officiëele kerkelijke onderwijs te
bevorderen door verlof te geven tot het stichten van vrije scholen of bijscholen.
In Engeland had men zulke scholen reeds in de twaalfde eeuw: gedurende de
regeering van Hendrik II waren er te Londen behalve drie stadsscholen ook eenige,
die door bijzondere personen werden gehouden(2). In verschillende Italiaansche steden,
zooals Piacenza en Ferrara, werden in de dertiende eeuw gemeentescholen gesticht;
te Milaan waren er zelfs in de tweede helft dier eeuw tachtig schoolmeesters(3). In de
Duitsche steden, te Lübeck, Hamburg, Wismar, München, enz., waren in de dertiende
eeuw stadsscholen, waar, naar 't schijnt, alleen lezen, schrijven en rekenen mocht
onderwezen worden, terwijl men voor eenigszins uitgebreider onderwijs de
kapittelscholen moest bezoeken(4).
Wij zien daar dus een zeker onderscheid gemaakt tusschen lager en hooger
onderwijs, en datzelfde vinden wij ook in de Nederlanden. Reeds in 1192 kreeg in
Gent iedereen het recht om eene school op te richten, als hij het wilde en kon(5), maar

(1) Zie Dr G.D.J. Schotel, De illustre school te Dordrecht, Utrecht 1857.
(2) Zie Henry, History of Great Britain, III p. 444.
(3) Hüllmann, Städtewesen des Mittelalters, IV p. 337 vlg.
(4) Hüllmann, t.a. p IV p. 343-346; Heppe, Das Schulwesen des Mittelalters, Marburg 1860, p.
37; Dürre, Geschichte der Gelehrtenschulen zu Braunschweig, 1861 p. 21.
(5) Warnkönig, Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte II1, bijl. VI § 15: ‘Si quis in Gandavo
scolas regere voluerit, sciverit et potuerit, licet ei nec aliquis poterit contradicere.’
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toch schijnt dat recht niet onbeperkt geweest te zijn en zich misschien niet verder
dan tot het lager onderwijs te hebben uitgestrekt, daar de kanunniken der
kapittelschool van Ste Pharahilde ook nog in 't vervolg bijzondere voorrechten bleven
genieten(1). Een zelfden toestand vinden wij te Yperen. Daar bezat wel iedereen,
volgens eene oorkonde van 1253, het recht zijne kinderen in huis te doen onderwijzen,
en mocht ook wel iedereen scholen oprichten, maar in die scholen mocht men niet
verder gaan, dan tot aan de Disticha van Cato(2). Eene oorkonde van 1289 laat deze
bepaling in hoofdzaak bestaan, maar beperkt het vrije onderwijs onder een eenigszins
anderen vorm door de grammatica van Donatus op te geven als het leerboek, dat
alleen op de kapittelscholen mocht worden gebruikt, en ieder meer uitgebreid
onderwijs in de grammatica en logica op de vrije scholen te verbieden(3). Het
onderscheid tusschen de twee bepalingen schijnt hierin te bestaan, dat bij de eerste
wel het lezen van de Disticha van Cato - het gewone eerste leesboek op de scholen(4)
- verboden werd, maar nog niet het bestudeeren der beginselen van de Latijnsche
spraakkunst, die aan eerstbeginnenden werd onderwezen volgens den Tractatus de
barbarismo en de octo partibus orationis van Donatus, waarbij eene korte grammatica
was gevoegd, zoodat het werkje den titel Ars gram-

(1) Warnkönig, t.a.p. I p. 439 vlg.
(2) Warnkönig, t.a.p. II1, bijl. XC; Warnkönig-Gheldolf, Histoire de la Flandre, t. V, p. 370, §
3: ‘Quicunque vero burgensis liberos suos seu alios de familia sua manentes in domo propria
per clericum suum in domo sua erudiri voluerit, hoc ei licebit, dummodo alios discipulos
sub isto praetextu una cum praedictis ipsi clerico non liceat erudire.’ § 4: ‘Parvae autem
scolae, in quibus discipuli poterunt erudiri usque ad Catonem regi poterunt a quibuscunque
regere volentibus in villa Yprensi, non petita vel optenta licentia a nobis vel ab advocato,
scabinis et communitate.’
(3) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XCVI; Warnkönig-Gheldolf, t.a.p., p. 401: ‘Nos (praepositus
ecclesiae beati Martini Yprensis totusque ejusdem loci conventus) commodo et utilitate
puerorum inspectis consensimus in hoc, quod duae scolae magnae tantum erunt dicta in villa,
una ad sanctum Martinum, et alia ad sanctum Petrum. Et isto modo videlicet, quod nullus
burgensium seu communitatis praedictae pueros suos masculos pro addiscendo Donato, vel
aliquod ultra Donatum, quod in aliquio grammaticam vel logicam tangit, ad alias scolas
mittat, quam ad aliquam praedictarum duarum scolarum magnarum.’
(4) Zie Johannes van Salisbury, Policraticus sive de nugis curialium, lib. VII, cap. 9.
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matica droeg, terwijl men volgens de laatste bepaling geen onderwijs hoegenaamd
in het Latijn mocht geven.
Dat het onderwijs in de zedespreuken van Cato een trapje hooger stond dan het
onderricht in de beginselen der spraakkunst, blijkt ook uit hetgeen wij vernemen van
de Italiaansche stad Bassano, waar, volgens een onderwijswetje van 1260, de leerling,
die Cato hoorde verklaren, een hooger schoolgeld moest betalen dan hij, die niet
verder dan Donatus kwam(1). Evenals te Yperen sinds 1289 maakte ook te Brussel
die spraakkunst scheiding tusschen de ‘cleine scole’ en de ‘hooghscole’. In de eerste
leerde men ‘knechtkene ende meiskene haer clein dinc totten Donaet toe’, in de
laatste onderwees men de ‘knechte in gramarien, in musyken ende in goeden seden’,
het laatste zeker met behulp van Cato's Disticha. Zoo lezen wij ten minste in de
belangrijke keur, die Jan III van Brabant den 28sten October 1320 aan Brussel gaf(2),
maar waaruit tevens een teruggang in onderwijszaken blijkt. Immers wij vernemen
daaruit, dat er ‘langhen tijt discoort ende beclachte’ was geweest ‘tusschen onse
kerke ende den scolaster van Brussel op deen side ende den poerters onser stad van
Brussel in dander side’, omdat zoovele ‘clercken hemselven maecten scolen te
regeerne sonder recht ende ordinancie’, zoodat de hertog, ‘cleerlijc geinformeert,
dat dat vander cleinder scolen ende menichvuldicheit van den selven niet alleene
was jegen onse voorseide kerke ende scolasterie ende jegen der kindre profijt ende
oorboir, maer oec jegen onse heerlicheit ende patroenscap’, verbood, ‘dat voortmeer
niement, wie hi si, sonder oirlof des vors. scolasters oft des oversten rectors van
Bruessele hem pine te leerene’. De vrije scholen werden dus opgeheven; maar opdat
het niet aan gelegenheid zou ontbreken om onderwijs te genieten, gelastte de hertog,
dat de scholaster ‘viere ondermeesters zetten sou binnen onser stad van Bruessele
ende den vijfsten te Molenbeke, omme de knechtkene, ende viere onderrectoirs ofte

(1) ‘Scholaris audiens Catum et a Cato (sic) superius 40 den.; audiens Donatum et abinde inferius
2 Sc.’, aangehaald bij F. von Raumer, Geschichte der Hohenstaufen und ihrer Zeit, Leipzig
1825, VI p. 443.
(2) Te vinden in het Belgisch Museum I (Gent 1837) bl. 21-25.
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onderrectoiressen, omme de meiskene getrouwelec te leerne’, waarbij tevens bepaald
werd, dat jongens en meisjes niet meer als vroeger op dezelfde school mochten gaan.
De belangrijkheid van die keur bestaat ook hierin, dat er ook van lager onderwijs
aan meisjes in gesproken wordt als van iets zeer gewoons, en dat wij dus niet licht
te denken hebben aan onderwijs in het Latijn, maar eer aan een soort van onderwijs,
zooals dat ook nu nog op de lagere school wordt gegeven, namelijk in de hoofdregelen
der rekenkunde, waarvan de kennis voor aanstaande groothandelaars onmisbaar was,
in het lezen, met behulp van abécédariën, zooals wij ze uit lateren tijd overhebben,
en in het schrijven van de moedertaal. Het eenig rechtstreeksch bewijs, dat de
moedertaal op de scholen reeds in de dertiende eeuw werd onderwezen, levert ons
Melis Stoke, die van Graaf Floris V vertelt, dat men hem in zijne jeugd
‘dede ter scolen gaen,
Walsch ende Dietsch leren wel’(1).

Zeker bewezen ook daarbij de Disticha van Cato hunnen dienst, maar dan in eene
Dietsche vertaling, zooals wij er eene bezitten(2) van het
‘Bouc, dattie clercken lesen
Alsi eerst ter scolen gaen’(3).

Dat die vertaling reeds in de dertiende eeuw bestond en dus vermoedelijk ook toen
reeds op de scholen gebruikt werd, weten wij van Maerlant zelf, die zegt:
‘Catho screef ene bouc van seden.
Die vintmen in vele steden
In Dietsch gemaect’(4).

Van dien tijd dan moet de onderscheiding in lager onderwijs zonder en hooger
onderwijs met Latijn dagteekenen, die tot in onzen tijd toe wordt gemaakt.

(1) Melis Stoke, Rijmkroniek IV vs. 68 vlg.
(2) Het laatst en volledigst uitg. door Dr A. Beets, De ‘disticha Catonis’ in het
Middelnederlandsch, Gron. 1885.
(3) Disticha, prol. vs. 19 vlg.
(4) Sp. Hist. I5, 73 vs. 51-53.
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Dat hooger onderwijs werd in de middeleeuwen voortaan meer bepaald gegeven op
de kapittel- en kathedraalscholen, en ofschoon deze reeds van ouden datum waren,
nam haar getal in 't bijzonder in de dertiende eeuw belangrijk toe, daar Paus
Innocentius III, in navolging van Alexander III, op het Lateraansch concilie van 1215
liet besluiten, dat bij alle kapittelkerken magisters zouden worden aangesteld om
gratis les in de grammatica en andere wetenschappen te geven, en bij alle
kathedraalkerken een theoloog om priesters en lagere geestelijken in de Heilige
Schrift te onderwijzen(1). Terwijl de kanunniken het toezicht over die scholen hadden,
stond de keus van de scholasters aan hen, ofschoon ook veelal aan den landsheer,
die echter meestal den schoolbestuurder op voordracht van het kapittel benoemde.
Beroemde domscholen in de Nederlanden waren in de middeleeuwen die van Utrecht
en van Luik. Kapittelscholen waren er in de Noordelijke Nederlanden omstreeks
dertig; en ook in Vlaanderen waren er verscheidene. Yperen bezat er eerst drie, ieder
onder een eigen rector, die door de kanunniken van St-Maarten werden benoemd(2).
Die kanunniken bezaten, zooals wij reeds zagen, het recht om bij uitsluiting van ieder
ander in Yperen hooger onderwijs te geven, en dat recht werd, naar 't schijnt op
verlangen der stedelijke regeering tegen den zin van een deel der burgerij, in 1252
door Paus Innocentius IV bevestigd(3). Sinds 1289 werd het getal der kapittelscholen
te Yperen van drie op twee verminderd, zoodat er toen alleen de scholen van
St-Maarten en St-Pieter bestonden(4). Te Gent bloeide de kapittelschool van
Ste-Pharahilde sinds overouden tijd. Zij was in zooverre eene staatsschool, als de
graaf het recht had den rector te benoemen, welk recht hij echter aan de kanunniken
afstond, op voorwaarde dat de rector zich jaarlijks door den graaf

(1) Dr W. Moll, t.a.p. II2 bl. 230.
(2) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XC § 1, Warnkönig-Gheldolf, t.a.p. p. 369: ‘Tres scolae majores
erunt de cetero in villa Yprensi, quarum collatio ad nos (praepositum et capitulum ecclesiae
beati Martini) libere spectabit, et conferemus easdem personis talibus, quae eas in propriis
personis singulae singulas gubernabunt.’
(3) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. LXXXIX.
(4) Warnkönig, t.a.p. II1 bijl. XCVI.
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plechtig in zijn ambt liet bevestigen(1). Daar het onderwijs op die scholen in den
geheelen omvang der zeven vrije kunsten bestond, was voor den scholaster of diens
plaatsvervanger, den rector, meestal de titel van magister artium een vereischte. Dien
graad had hij zich dan verworven aan eene der hoogescholen, en, wat de Vlaamsche
meesters in de vrije kunsten aangaat, meestal aan de hoogeschool van Parijs. Van
deze hoogeschool zegt Maerlant:
‘Alcuin voer over in eenen boot
Met drien gesellen in Vranckrike,
Daer hi wel ende vriendelike
Vanden coninc was ontfaen.
Sine gesellen, hebbe ic verstaen,
Was Jan die Scotte ende Rabboaen,
Ende Claudius, die sonder waen
Fondeerden die Parijsce scole,
Daer menech wijs wart ende in dole.
Dese vier moenken, bi Karles rade,
Pijnden daer omme vroe ende spade,
Dat si die scole van Rome brochten
Te Parijs, ende si besochten
Dat biden paues ende bi Karles bede.
Noch es soe aldaer ter stede.
Nu quaem soe dus gewaerlike
Van Rome tote Vrankerike,
Ende emmer seitmen dat eere ende zege
Der scolen volghet alle weghe.’(2).

In deze regels gaat Maerlant uit van de meening, dat de, door Karel den Grooten
gestichte, schola palatina, waaraan eerst Alcuinus en later Johannes Scotus les gaven,
onafgebroken te Parijs zich bevond, doch al ware dat het geval geweest, dan nog zou
het niet aangaan in haar den oorsprong der Parijsche hoogeschool te zoeken, en dus
evenmin Alcuinus als haren stichter voor te stellen. Met meer recht kon Maerlant
hem den grond-

(1) Warnkönig, t.a.p. I, p. 438-440, II1 bijl. XIX en p. 198 bijl. I. Vgl. Lesbroussart's uitgave
van P. d'Oudegherst, Annales de Flandre, II. p. 132 vlg.
(2) Sp. Hist. III8, 88 vs. 68-86; vgl. Sp. Hist. IV1, 30 vs. 67 en Heiml. der Heiml., vs. 737-740.
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vester der beroemde school van Tours noemen, terwijl wij ook bij Hrabanus Maurus
niet aan Parijs, maar veeleer aan Fulda, bij Johannes Scotus aan Oxford denken. Tot
aan de twaalfde eeuw had men te Parijs, evenals in andere steden, min of meer druk
bezochte kapittel- en kloosterscholen. Sinds dien tijd echter werd de kathedraalschool
te Parijs door het onderwijs eerst van Willem van Champeaux, later van Abaelardus
en eindelijk en vooral van Petrus Lombardus de hoofdzetel der scholastieke theologie.
In de twaalfde eeuw werden bovendien langzamerhand de vakken van onderwijs aan
die school uitgebreid; zij ontving privilegiën, en omdat ook het promotierecht daartoe
behoorde, werd zij nog vóór de dertiende eeuw eene hoogeschool in den
tegenwoordigen zin des woords. In de dertiende eeuw werd zij, door de Fransche
koningen en inzonderheid door Philips August met belangrijke voorrechten begiftigd,
ontegenzeglijk de beroemdste en bezochtste van alle hoogescholen. Vooral de faculteit
der theologie, die aan de vermaardheid van het door Robert de Sorbon, kapelaan van
Lodewijk IX, gestichte dispuutcollege sinds het midden der dertiende eeuw den naam
van de Sorbonne te danken had, vond aang eene enkele hoogeschool hare wedergade.
Terecht zegt Le Glay van de Parijsche hoogeschool in de dertiende eeuw: ‘Paris était
l'ardent foyer, où devaient aller s'échauffer toutes les intelligences. Nulle part les
sciences de l'époque, la philosophie scolastique et la jurisprudence(versta: canonique)
n'avaient de plus profonds interprètes, des adeptes plus zélés qu'à l'université de cette
ville. Les ténèbres de la barbarie se dissipaient; la civilisation faisait effort pour
naître. Un irrésistible besoin de savoir s'était emparé des esprits d'élite et l'on cherchait
avec passion la vérité, jusque dans les subtilités de la dialectique, jusque dans les
abstractions du droit, jusque dans les spéculations de l'astrologie! Il n'y avait pas
longtemps que les saint Bernard, les Abailard, les Pierre de Blois étaient morts; mais
leur génie ne l'était pas; il se revifiait chez leurs disciples.(1)’ De beroemdste geleerden
der dertiende eeuw hielden te Parijs hunne voorlezingen: Amalricus

(1) Le Glay, Histoire des comtes de Flandre, II p. 71 vlg.
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van Bena, David van Dinant, Willem van St-Amour, Eudes van Douay, Albertus
Magnus, Alexander van Hales, Bonaventura, Thomas Aquinas en Duns Scotus. Uit
alle landen stroomden de studenten toe om die geleerden te hooren, ook uit de
Nederlanden(1), en niet het minst uit Vlaanderen; en wie er als toehoorder was
gekomen, bleef er soms als leeraar aan verbonden(2). Zoo was in de eerste jaren der
dertiende eeuw Simon van Doornik een der beroemdste dialectici te Parijs(3). Zijn
landgenoot, Gilbertus van Doornik, gaf er iets later college over theologie. Toen was
reeds overleden de geleerdste Vlaming, die te Parijs hoogleeraar was, Alanus ab
Insulis, de doctor universitatis, die in zijne Cyclopaedia Anticlaudiani een overzicht
gaf van den omvang der geheele wetenschap zijns tijds. Niet minder roem oogstte
Hendrik van Gent als leeraar der theologie te Parijs in. Zelfs werd hij door Innocentius
IV in eene bul van 1247, toen hij nog niet veel ouder dan dertig jaar was, met den
vereerenden bijnaam van doctor solemnis beschonken(4). Ouder tijdgenoot van hem
was Sohier van Kortrijk, die omstreeks 1260 deken der Sorbonne was(5). Gewis genoeg
Zuid-Nederlandsche geleerden om ons den indruk te geven, dat de zucht naar kennis
zich in dien tijd onder de bevolking der Zuid-Nederlandsche

(1) Zie voor Noord-Nederland Dr W. Moll, t.a.p. II2 bl. 285 vlg.
(2) Dr F. Cramer, Geschichte der Erziehung und des Unterrichts in den Niederlanden während
des Mittelalters, Stralsund 1843 p. 203: ‘Die Universität Paris wurde besonders durch fremde
Schüler und fremde Lehrer berühmt, und nicht mit Unrecht warf man ihr vor, dass alle
Gelehrte daselbst Fremde seien.’
(3) Bekend is het, dat hij er zich op beroemde even goed pro als contra te kunnen disputeeren,
en dat hij eens zou hebben uitgeroepen, toen hij gezien had, hoe volkomen hij zijne leerlingen
door zijne redeneeringen had overtuigd van de waarheid der Christelijke geloofspunten: ‘O
Jesule, Jesule, quantum in hac quaestione confirmavi legem tuam et exaltavi; profecto si
malignando et adversando vellem, fortioribus rationibus et argumentis scirem illam infirmare,
et deprimendo improbare.’ (Matthaeus Parisiensis, Historia Angliae major, anno 1201, p.
206). Daarentegen zegt Hendrik van Gent alleen van hem: ‘dum nimis Aristotelem sequitur,
a nonnullis modernis haereseos arguitur.’ Zie Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte, II2
p. 408.
(4) Hij stierf op 't eind der dertiende eeuw. Men zie over hem M. Huet, Recherches historiques
et critiques sur Henri de Gand.
(5) Men vindt hem o.a. vermeld in den Roman van de Rose, vs. 11206, waar hij evenwel als een
bedrieglijk huichelaar voorgesteld wordt.
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gewesten krachtig geopenbaard moet hebben, en dat Maerlant dus in den geest zijns
tijds handelde door op zijne wijze het licht der kennis te verspreiden.
Niet alleen te Parijs evenwel werd de wetenschap bijna in haren geheelen omvang
beoefend: ook aan andere hoogescholen met meer of minder faculteiten. Te Toulouse
was in 1233 eene hoogeschool gesticht, te Montpellier reeds in 1190. Daar bloeide
vooral de studie der geneeskunde, terwijl verder de hoogeschool van Orleans, die
men vooral bezocht om het burgerlijke en het canonieke recht te leeren, genoeg in
aanzien was om zich de gelijke van de Parijsche hoogeschool te kunnen achten(1). Zij
trok ook uit de Nederlanden vele studenten(2) en onder deze den beroemden Burchard
van Avesnes, die er zelfs professor werd(3). Ook de Engelsche hoogescholen, die van
Cambridge en vooral die van Oxford, waar in de dertiende eeuw Roger Baco, de
doctor mirabilis († 1294), en Duns Scotus, de doctor subtilis († 1308), hoogleeraar
waren, werden door de Nederlandsche studenten bezocht(4). Nu en dan trokken die
zelfs naar de Italiaansche hoogescholen: die van Bologna, reeds in 1188 gesticht, de
oudste en vermaardste, waar de studie van het recht vooral bloeide door het onderwijs
van Azo, Accursius en Odofredus, zoodat ook Maerlant zeide:
‘Die van Bolonien hebben den prijs,
Dat si sijn van loien wijs’(5),

en waar ook de beroemde Thaddaeus leeraar der medicijnen was; die van Salerno,
waar vooral de medische studiën bloeiden;

(1) Over den wedijver tusschen de scholen van Parijs en Orleans zie men het gedicht: ‘La bataille
des VII ars.’ (uitgegeven door A. Jubinal, OEuvres Complètes de Rutebeuf, Paris 1839, II,
additions, p. 415-435), dat aldus aanvangt:
‘Paris et Orlienz ce sont II:
C'est granz domages et granz deuls,
Que li uns à l'autre n'acorde.
Savez por qui est la descorde?
Qu'il ne sont pas d'une science.’
(2) Dr W. Moll, t.a.p. II2 p. 287.
(3) Le Glay, t.a.p. II p. 72.
(4) Dr W. Moll, t.a.p. II2 p. 288.
(5) Alexander VII vs. 1809 vlg.
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die van Padua, gesticht in 1222; die van Vercelli, gesticht in 1228; die van Napels,
in 1224 gesticht door Frederik II, enz. Aan al die hoogescholen - in Duitschland
bestonden er nog geene - werden in de eerste plaats de zeven vrije kunsten, de artes
liberales(1), onderwezen, waarin men den graad van meester kon verwerven.
Bekend is het, dat de verdeeling der onderwijsvakken in zeven hoogstwaarschijnlijk
't eerst van Boëthius is uitgegaan, en later voorgoed is ingevoerd door Cassiodorus
in zijn werk De artibus ac disciplinis liberalium literarum, door Isidorus van Sevilla
in zijne Originum libri viginti en vooral door Martianus Capella in zijne De septem
artibus liberalibus libri singulares, welke werken in de middeleeuwen vlijtig werden
bestudeerd(2). Die zeven kunsten of wetenschappen nu worden weder in twee groepen
verdeeld. De eerste (het trivium) omvat grammatica, rhetorica en logica of dialectica;
de tweede (het quadrivium) musica, arithmetica, geometria en astronomia. In het
trivium leerde men dus alles wat noodig was om nauwkeurig te schrijven, helder te
denken en sierlijk te spreken; in het quadrivium daarentegen alles wat vereischt werd
om de dingen in het afgetrokkene als hoeveelheden te beschouwen. De vier
wetenschappen

(1) In de uitdrukking vrije kunsten heeft het woord vrij niet dezelfde beteekenis als tegenwoordig,
maar die, welke het woord ook algemeen in de middeleeuwen had, wanneer er b.v. van ‘ene
joncfrouwe vri’ gesproken werd, namelijk van edel. Ook in 't Latijn zijn de artes liberales,
in 't Fransch de arts liberaux edele kunsten. Tegenover de zeven edele kunsten werden soms
de zeven onedele gesteld, namelijk de zeven voornaamste handwerken, die door
niet-adellijken, door ambachters werden beoefend, terwijl op de edele kunsteu zich vrijen
en edelen toelegden. Men zie deze beide soorten van kunsten tegen elkander overgesteld in
Boendale's Lekenspiegel, III cap. 14 vs. 109-126.
(2) Eene allesbehalve gunstige, wel wat eenzijdige beoordeeling, maar overigens lezenswaardige
beschouwing van deze werken vindt men bij C. Meiners, Historische Vergleichung der Sitten,
etc. Wissenschaften und Lehranstalten des Mittelalters mit denen unsers Jahrhunderts,
Hannover 1793, II p. 332-340. Het werk van Meiners, uitmuntend door geleerdheid en
grondige studie der middeleeuwsche schrijvers, kan nog altijd belangrijke diensten bewijzen
bij de beoefening van de beschavingsgeschiedenis der middeleeuwen, doch moet met
voorzichtigheid worden gebruikt, omdat het wel wat eenzijdig in zijne beoordeelingen en
veroordeelingen is. Meiners was rationalist en heeft de wetenschap der middeleeuwen wat
al te veel door den bril van den humanist Vives beschouwd.
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van het quadrivium, de muziek niet uitgezonderd, werden geacht alle over getallen
te handelen; dat was haar gemeenschappelijk kenmerk. Ofschoon nu in de
middeleeuwen gewoonlijk dezelfde wetenschappen, die Cassiodorus, Isidorus en
Martianus optellen, voor vrije kunsten werden gehouden, vindt men nu en dan eene
daarvan eenigszins afwijkende opgave, bv. bij Jan Boendale, die echter opmerkt:
‘Sulke ooc consteneren
Willense anders termineren;
Maer aldus als ghi nu hoort
Gafse mi mijn meester voort.’(1)

Hij noemt dan de volgende op:
‘Het esser zeven, dat weet wale,
Consten gheheten liberale,
Die edel sijn ende zonderlinghe fijn,
Ende der andre consten vrouwe zijn.
Deerste sijn Gramaria ende Logike,
Daerna Geometrie ende Musike,
Arismetrike ende Astronomie,
Ende die heylighe Theologie.’(2)

Men ziet, dat hier de rhetorica of redekunst wordt weggelaten, en de theologie
bijgevoegd, in strijd met de algemeene opvatting. De verwarring sproot denkelijk
hieruit voort, dat op sommige domscholen ook theologie werd onderwezen, terwijl
spraak- en redekunst zoo nauw verwant zijn, dat zij gemakkelijk voor ééne wetenschap
konden worden gehouden. Bij Boendale vinden wij eene niet onaardige bepaling van
de zeven kunsten.
Van de grammatica zegt hij:
‘Gramarie leert ons spreken
Ende te pointe uut reken
Beide sin ende ooc woort
Ende pointelijc dat zegghen voort,

(1) Boendale, Lekenspiegel, III, 14 vs. 105-108.
(2) Boendale, t.a.p. vs. 63-70.
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Te rechte scriven ende spellen,
Te pointe dat voort vertellen.’(1)

Reeds hebben wij gezien, dat in de dertiende eeuw onder grammatica alleen de
Latijnsche werd verstaan, welke men leerde aan de hand van Donatus, terwijl de
Disticha van Cato het eerste lees- en vertaalboek was. Meergevorderden gebruikten
behalve Priscianus, ook het drie eeuwen lang beroemde, in hexameters voor de
‘clericuli novelli’ geschreven Doctrinale van Alexander de Villedieu(2); zij lazen de
voornaamste classieke schrijvers en de werken der kerkvaders, en verbonden de
studie der rhetorica met die der grammatica. Zoo doende maakten zij kennis met
Quinctilianus en de rhetorische werken van Cicero, om nu van andere niet te spreken.
Johannes van Salisbury deelt mede, dat bij het onderwijs dichters en prozaschrijvers
werden gebruikt. Bij de dichters werden de verzen ontleed, terwijl zoowel constructie
als versmaat werd aangetoond. Bij de prozaschrijvers werden de rhetorische figuren
opgehelderd en bij beiden werd, door ze van de poëtische of rhetorische sieraden te
ontdoen, de zin verklaard. Ook oefende men zich in het grammaticaal schrijven en
spreken, dat onder den naam van declinatio bekend was. Ieder, die maar een weinig
vlug was, kon volgens deze methode, naar de meening van Johannes van Salisbury,
het gewone Latijn gemakkelijk binnen het jaar leeren spreken en schrijven(3).

(1) Boendale, t.a.p. vs. 71-76. De dichter van L'image du monde zegt van de grammatica:
‘Li primeraine des VII Ars,
Dont il n'est pas séus li quars
Au tens d'ore, si est Grammaire.
Grammaire est li ars de parole,
Par coi on entent et parole:
Qni bien saroit grammaire toute,
Tout langage saroit sans doute.
Par parole fist Dix le monde
Et tous les biens qui ens habonde.’
(Aangehaald in Jubinal's uitgave van Rutebeuf's (Euvres complètes, Paris, 1839, II, p. 41.)
(2) Zie daarover o.a.F.A. Eckstein, Lateinischer Unterricht, Leipzig 1882, p. 512 vlg.
(3) Johannes van Salisbury, Metalogicus, I. 24.
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Hoe het met Maerlant's kennis van het Latijn stond, kunnen wij alleen opmaken uit
de meerdere of mindere nauwkeurigheid, waarmee hij uit het Latijn vertaalde. Die
nauwkeurigheid laat eene enkele maal te wenschen over. Soms heeft hij het Latijn
slecht verstaan, ofschoon de schuld misschien niet altijd aan hem lag, maar vaak aan
den slechten toestand der handschriften, die hij ten gebruike had. Evenals hij bij het
dichten zijner Historie van Troyen blijken gaf, dat hij het Fransch van Bénoit niet
altijd goed begreep, zoo vinden wij in dat werk ook proeven van gebrekkige vertaling
der Latijnsche bronnen, die hij er mede voor gebruikte. De grappigste is zeker, dat
hij den fidus Achates uit de Aeneis voor een' agaatsteen hield, die aan Aeneas tot
talisman verstrekte(1). In zijn Alexander vindt men ook bewijzen, dat hij het Latijn
niet altijd volkomen goed verstond(2), ofschoon daar toch zijne hoofdfout niet bestaat
in gebrekkige grammatische en lexicalische kennis, maar in verkeerde, misschien
wat slordige opvatting van de bedoeling en den samenhang der woorden. Ook zijn
werk Der Naturen Bloeme levert ons eenige proeven van verkeerde vertaling. Zoo
brengt hij bv. de woorden van Thomas Cantimpratensis: ‘procedente tempore ab
Egypciis translata est (balsamus) in campo (sic) Babyloniae,’ aldus over:
‘In Egypten wast hi nu scone,
Int pleyn neven Babylone.’(3)

In den Rijmbijbel vertaalde hij livor (buil) met nijt, ofschoon het verband aanwees,
dat van eene lichamelijke beleediging werd gesproken(4).
Elders spreekt hij te onrechte van spijzen, die jaarlijks aan den koning van Babylon
moesten worden opgebracht, daar waarschijnlijk in zijn handschrift der Historia
Scolastica het woord victualia in plaats van vectigalia stond, en hij zijne handschriften
niet met een critischen blik las(5). Vermeldt de His-

(1) Zie Dr J. Verdam, Inl. op de Historie van Troyen, bl 33-36.
(2) Zie de voorbeelden bij Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten bl.LVIII-LXI.
(3) Der Naturen Bloeme, IX, vs. III vlg.
(4) Rijmbijbel, vs. 4651-4653.
(5) Rijmbijbel, vs. 15034-15036.
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toria Scolastica, dat er bijna veertig duizend Galliërs door de Romeinen gedood
werden, dan zegt Maerlant juist omgekeerd:
‘In Euergetes tiden verloren
Die Romeynne (dies hadsi toren)
Bi naer XL dusent man,
Daer mense in enen strijd wan.’(1)

Zijne theologie heeft hem parten gespeeld, en hem doen denken aan Jezus' voorbestaan
vóór de schepping der wereld, als hij de woorden: ‘Factum est autem cum essent ibi,
peperit virgo filium suum primogenitum, non post quem alius, sed ante quem nullus(2)’
aldus overbrengt:
‘Niet dat soe enech hadde daer naer,
Maer voor dien sone, wet voor waer,
So ne wart noit mensche gheboren.’(3)

Spreekt Flavius Josephus van Valerius Gratus(4), dan maakt Comestor daarvan Valerius
Graccus(5), terwijl Maerlant, voor Graccus Graecus lezende, Valerius een' Griek
noemt(6). Nog andere staaltjes zouden wij uit den Rijmbijbel kunnen aanhalen(7), maar
ook de Spiegel Historiael levert verscheidene proeven van verkeerd verstaan van 't
Latijn. Deelt Justinus(8) mede, dat Semiramis door haren zoon werd gedood, dan
vertaalt Maerlant:
‘Justinus die scrijft al bloot,
Dat soe haren sone sint slouch doot.’(9)

Daar Maerlant niet wist, dat de Romeinsche consuls slechts gedurende één jaar hun
ambt bekleedden, hield hij het jaar, dat

(1) Rijmbijbel, vs. 18617-18620. Hij verbetert zijne fout Sp.. Hist I5 25 vs. 17-22.
(2) Historia Scolastica. Hist. Evang. cap. V.
(3) Rijmbijbel, vs. 21231-21233.
(4) Antiquit. Jud XVIII, 2,
(5) Historia Scolastica, Hist. Evang. cap. XXVII.
(6) Rijmbijbel, vs. 21935.
(7) O.a. Rijmbijbel, vs. 5431 vlg.; 14162; 17877-17880; 18585-18588, enz.
(8) Historiae, I, 2, aangehaald bij Vincentius, Sp. Hist. II. 103.
(9) Sp. Hist. I1, 42 vs. 65 vlg. Ook de HSS. B en U bevestigen die lezing, ofschoon Maerlant
misschien geschreven heeft ‘datse haer sone.’
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door Vincentius als het jaar van hun consulaat werd opgegeven, voor het eerste jaar
van hun consulaat, en liet hij het duren tot het jaar, waarop Vincentius, die niet alle
consuls vermeldt, een nieuwen opgeeft. Daarom beweerde hij dan ook, dat Camillus
twaalf, Quinctilius acht en dertig en Papirius zes jaar consul was(1). Het Horatiaansche:
‘Aequam memento rebus in arduis
Servare mentem,’

vertaalt hij met:
‘Effene so drach in dine saken,
Alse du di sies gelucke naken,’(2)

en het
‘Dulce et decorum est pro patria mori,’

met
‘Hets soete ende eerlijc echt,
Dat een sterve up sijn recht.’(3)

Geheel verkeerd heeft hij ook den volgenden raad verstaan: ‘si continentiae studes,
habita non amoene, sed salubriter(4),’ blijkens zijne vertaling:
‘Eist, dattu mate houden begaers,
Sie datture also toe vaers,
Dattu hare volges met salicheden,
Niet met uutlikere scoenheden.’(5)

Verkeerd is het ook ‘crudelitas ista pietas est(6),’ te vertalen met:
‘Dits eene wreede goedertierhede.’(7)

Door de woorden: ‘in quadam villa Saxoniae(8)’ te lezen,

(1) Sp. Hist. I6, 1 vs. 71-82, Vincentius, Sp. Hist. VII, cap. I.
(2) Sp. Hist. I6, 33 vs. 51 vlg. Ook zoo in B en U.
(3) Sp. Hist. I6, 33 vs. 55 vlg.
(4) Vincentius, Sp. Hist. IX, 103
(5) Sp. Hist. I8, 36 vs. 39-42.
(6) Vincentius, Sp. Hist. XVII, 20.
(7) Sp. Hist. III1, 37 vs. 79.
(8) Vincentius, Sp. Hist. XXVI, 10.
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alsof er Saxonia stond, spreekt Maerlant van een dorp, dat den naam Sassen zou
hebben gedragen(1), en door de Digesta van Justinianus op te vatten als gesta vertaalde
hij dat woord met Jeesten(2).
Ondanks deze staaltjes van misverstaan der Latijnsche woorden, zooals wij er nog
meer zouden kunnen aanhalen, hebben wij geene reden om iets af te dingen op den
lof, dien de laatste uitgevers van den Spiegel Historiael aan Maerlant als vertaler
hebben toegezwaaid. Zij, die overal met Maerlant's Spiegel het oorspronkelijke
hebben vergeleken, verklaren, dat hij ‘als tolk van Vincentius eene niet alledaagsche
vertrouwdheid met het Latijn aan den dag heeft gelegd’, dat ‘hij voor zijnen tijd
inderdaad eene hoogst verdienstelijke overzetting heeft geleverd’, en dat hij vooral
te prijzen is, wanneer men zijn werk met dat van Lodewijk van Velthem vergelijkt,
daar men dan dubbel wordt genoopt ‘aan de nauwkeurigheid, de degelijke kennis en
de onbetwistbare bekwaamheid van Maerlant volle recht te doen wedervaren’(3).
Tegenover Velthem wordt hij ook geprezen door den laatsten uitgever van den
Alexander, die van hem zegt, dat hij ‘over het geheel met de vreemde taal vrij goed
terecht kon, althans eene goede grammatische en lexicalische kennis bezat’, en vooral
lof verdient, indien men bedenkt, ‘dat hij nog jong was, toen hij zijn Alexander dichtte
en dat hij een werk koos, hetwelk voor het juist begrijpen geen geringe moeielijkheden
oplevert’(4).
Ook als etymoloog doet Maerlant zich kennen, en ofschoon hij nu en dan voldoende
afleidingen en verklaringen van woorden geeft, ontbreekt het bij hem niet aan
voorbeelden van slechte, zelfs belachelijke etymologie. Zooals wij in het volgend
hoofdstuk nader zullen zien, leidt Maerlant met de meeste middeleeuwsche geleerden
Britannië van Brutus, Cornwallis van

(1) Sp. Hist. IV2, 36 vs. 4.
(2) Sp. Hist. III6, 25 vs. 32.
(3) Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs, Inl. op den Spiegel Historiael, bl. XLV vlg.
(4) Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten, bl. LXI.
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Corineus af, terwijl hij bij de Franken aan Francio denkt, ofschoon hij elders zegt:
‘Vranc dats in Dietsch vri’(1),

zonder er bij te voegen, in welke taal dan het woord vranc te huis behoort. Die
verklaring is trouwens evenmin juist: vranc beteekent fier en is verwant met het Hgd.
frech. Men denke slechts aan den bekenden versregel van Ermoldus Nigellus:
‘Francus habet nomen a feritate sua’(2).

Ook den naam Jerusalem leidt Maerlant met vele anderen(3) van een ouden koning
met name Jebus af. Hij zegt er van:
‘Jherusalem hiet eerst Jebus;
Melchysedech, wi lesent dus,
Die gaf hem die name Salem;
Doe hiet David Jebusalem.
Sint wart di b. verkeert in hem,
Ende wart ghenant Jerusalem.’(4)

Grappig is de verklaring, die hij van den naam Eva geeft:
‘Dat woort machmen dus bedieden,
Dat soe moeder es van al der lieden.

(1) Sp. Hist. IV1, 30 vs. 63.
(2) Maerlant had die verklaring, als hij er acht op geslagen had, ook bij Vincentius kunnen
vinden, want in diens Speculum XVII cap. 3 leest men: ‘Francos, quod in Latina lingua
interpretatur feroces.’
(3) Zie Buckle, History of civilisation (edit New-York) I, 1858, p. 225: ‘it was well ascertained,
that Jerusalem was called after king Jebus, a man of vast celebrity in the Middle Ages, but
whose existence later historians have not been able to verify.’
(4) Rijmbijbel, vs. 10031-10036. Deze verzen zijn uit Comestor's Scolastica vertaald, waar men
leest: II Regum, cap. 7: ‘Et nota quod Hierusalem usque ad Melchisedech dicebatur Jebus,
a quo dicta est Salem. Postea a David dicta est Jebusalem, sed postea, mutata b in r, dixit
Hierusalem;’ maar hij laat er op volgen, wat Maerlant weglaat: ‘quasi munitam Salem. Hiero
enim hebraice munitio est.’ Matthaeus Parisiensis, Historia Angliae major (Londen 1684)
p. 43, zegt geheel hetzelfde als Maerlant: ‘regnante in ea Jebusaeo, dicta Jehus, et sic ex
Jebus et Salem dicta est Jebusalem. Unde post dempta b littera et addita r dicta est
Hierusalem.’ De ware afleiding van het woord is nog niet bekend. Het meest aangenomen
wordt de afleiding van Reland, Palaestina. p. 833, die het woord houdt voor eene
samenstelling van ( שׁורbezitting) en ם

(vredelievend, vreedzaam), dus erfdeel des vredes.
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Alst kint coemt ter werelt uut,
So es des cnapelins eerste luut
A. ende des meiskins E;
Ende dit ne faelgiert nemmermee.’(1)

Van het Grieksche στ διον levert hij de volgende afleiding:
‘Stadia so hetet bedi
Dat Hercules, die deghen vri,
Also verre liep, eer hi stont
Teenen ademe, dat si u cont.’(2)

Het woord lucius (snoek) verklaart hij door λ
ος (wolf), wat zeker in
overeenstemming is met de vraatzucht dier visschen:
‘Lucius dats die heect;
Liber Rerum, dat daer af sprect,
Segt, dat hi dus heet bedi,
Omdat et die waterwolf si.’(3)

In den naam Plato herkent hij blijkbaar πλατ ς (breed), wanneer hij zegt:
‘Alse hi (Socrates) Platoens geware waert,
Gheborst ende ghevorhovet so wide,
Hiet hine Plato.’(4)

De naam Caesar komt, volgens hem, van caedere (snijden) af, alsof Caesar naar de
keizerssnede, en niet omgekeerd de keizerssnede naar hem zou zijn genoemd:
‘Caesar hiet hi, want men waent das,
Dat hi uter moeder gesneden was.’(5)

Om dezelfde reden zegt hij met Solinus en Vincentius, dat Scipio
‘Eerst Cesar gheheten was.’(6)

(1)

Rijmbijbel, vs. 571-576. In overeenstemming met Genesis III vs. 20 wordt de naam van
(leven) afgeleid.
(2) Rijmbijbel vs. 16701-16704. Dat deze afleiding meer verkondigd werd, ziet men uit het
Etymologicon van Vossius, in voce.
(3) Der Naturen Bloeme V vs. 639-642.
(4) Sp. Hist. I3, 30 vs. 48-50. Deze opmerking heeft Maerlant niet van Vincentius.
(5) Sp. Hist. I6 14 vs. 67-68.
(6) Sp. Hist. I5 34 vs. 15. Vincentius, Sp. Hist. VI cap. 47: ‘qui ob hoc primus Romanorum Cesar
dictus est, quia excisus utero matris in diem venerat.’
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In navolging van Petrus Comestor(1) zegt hij, dat het woord forum zijnen oorsprong
aan koning Foroneus dankt:
‘In dien tiden was Foroneus,
Die de sone was Ynacus;
Hi visierde eerst wet in Griekenlant
Ende vaste koeren, die hi ooc vant,
Dat men den rechtre, wildijt horen,
Alle die saken brochte te voren.
Forum noemde hi die stede,
Daer men de lieden recht up dede.’(2)

Terecht leidt hij den naam der stad Keulen, Colonia Agrippinensis, af van colere
(het land bebouwen); maar uit de wijze, waarop hij die afleiding voordraagt, blijkt,
dat er te dien opzichte toch nog eene verwarring bij hem heerschte. Zijne woorden
zijn:
‘Willem seget in dystorie sine,
Dat Coelne eerst hiet Agrippine
Van Agrippen den Roemhere,
Die te wive wileneere
Des goets Augustus dochter gewan
Entie stat stichten began.
Daerna quam die goede Trayaen,
Ende hevet in die stat ontfaen
Die keysercrone, want men daer coos,
Ende sach die stede volkeloes,
In goeden lande, in goeder lucht,
Up ene riviere groter vlucht,
Ende brochte van Rome man ende vrouwen,
Die dat lant souden bouwen;
Ende want colo bouwen es in Latijn,
Moeste soe Coelne genant sijn.’(3)

Door, evenals Gauthier de Chastillon, den naam der rivier Cydnos in Signus te
verbasteren, kwam hij er toe, hem voor hetzelfde als het woord cygnus (zwaan) te
houden:

(1) Historia Scolastica, Genesis, cap. 70: ‘Eo tempore Phoroneus, filius Inachi et Niobes, primus
Graeciae leges dedit, et sub judice causas agi instituit, locumque judici destinatum a nomine
suo Forum appellavit.’
(2) Rijmbijbel vs. 2299-2306.
(3) Sp. Hist. IV2, 38 vs. 21-36.
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‘Doer die stat loept een riviere
Claer ende van goeder maniere,
Die Signus heet na minen waen:
Dat bediet in Dietsce een swaen.
Doer hare witheit, wanic wel,
Heit si swaen ende nygerins om el.’(1)

Evenzoo leidt hij den rivier naam Tigris van het woord tigris (tijger) af:
‘Na die snelheit van desen diere
Es ghenoemt ene riviere,
Die comt uten Paradise,
Want si es van snelre wise;
Dies comt hare die name ane.’(2)

Ten opzichte van den naam der stad Utrecht vinden wij in zijn' Spiegel het volgende:
‘Wiltenborch heit doe die stat,
Omdatter wilen volc in zat,
Hieten die Filten, fel int gevecht.
Die Vranken hietense Wiltrecht;
Dat nu hovenstat heet, weet men wale,
Hiet doe ovedrecht in Walscher tale.
Nu heet men weder ende vort
Utrecht die selve port.’(3)

Terwille van zijne etymologie aarzelt hij dus niet Wilten in Filten te veranderen.
Wonderlijk klinkt ons de afleiding, die hij van het woord beest geeft, en die wij
wel voor niets anders dan voor eene woordspeling mogen houden. Hij zegt toch:

(1) Alexander, II vs. 368-373.
(2) Der Naturen Bloeme II vs. 3545-3549. In de 16de eeuw gaf nog Van Vaernewyck in De
Historie van Belgis dezelfde verklaring.
(3) Sp. Hist. III8, 50 vs. 53-60. Bij Vincentius staat, Sp. Hist. XXIV, cap. 134: ‘In loco Waltaburch
dicto, qui nunc Waltrajectum dicitur, e nomine gentis Vultarum et Trajecto compositum,
quia Vultarum opidum. Nam trajectum lingua Gallica opidum dicitur.’ Vincentius' bron was
blijkbaar Beda's Historia Ecclesiastica, V, cap. 11, waar men leest: ‘Wiltaburg, oppidum
Viltorum, lingua autem Gallica Trajectum vocatur.’ Volgens Jhr. J.J. de Geer van Oudegein,
Het oude Trecht als de oorsprong der stad Utrecht, 1875, komt de naam Utrecht eerst in
1026 voor, terwijl hij beteekent Uit-trecht, d.i. de buitenstad van Trecht.
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‘Beesten, merct dit wordekijn zaen,
Heetsi, omdat si ons bistaen’(1).

Dit laatste staaltje van etymologie vooral is in den smaak der middeleeuwen, toen
men onder woordafleiding nog geheel iets anders verstond, dan men tegenwoordig
doet. De meest gevierde etymoloog dier dagen toch, Petrus Helias, die in het midden
der 12de eeuw te Parijs onderwijs gaf, definiëerde in zijn Commentum super
Priscianum de ‘ethimologia,’ zooals hij het woord spelde, aldus: ‘Est expositio
alicujus vocabuli per aliud vocabulum sive unum sive plura magis nota.’ In
overeenstemming daarmee verklaarde hij bv. lapides (steenen) als laedentes pedes
(voetbezeerders), fenestra (venster) als ferens extra (naar buiten brengend), gladius
(zwaard) als gulam dividens (keeldoorsnijdend), cadaver (lijk) als caro data vermibus
(vleesch gegeven aan de wormen). Hij breidde dus eenvoudig iedere lettergreep tot
een woord uit. Op dezelfde wijze verklaarde ook Uguccio van Pisa, bisschop van
Ferrara, in zijn Liber derivationum o.a. het woord presbyter (priester) als praebet
suis iter (hij bereidt den zijnen den weg) en Seneca, den naam van den door Nero
tot zelfmoord gedoemden wijsgeer, als se necans (zich doodende.)
Bij zulke woordverklaringen zijn die van Maerlant nog heilig, en het ontbreekt bij
hem ook niet aan spot met den ‘ruden gramarien’(2), die van het woord amor zeide,
dat ‘elc letterkijn hout in een woort’, en het verklaarde als Animi Motus Obstans
Rationi, of
‘Porringe, die den sin ontiet
Ende tsere trect,’ ten beginne,
‘Entie redene gemoetene pliet,’

zooals ‘sijn meester’ het Martijn ‘ontbant’(3). Zeker is het, dat Maerlant als etymoloog
niet beneden zijnen tijd staat, en dat ook in dit opzicht zijne kennis voldoende was,
om ons te doen aannemen, dat hij zijne studiën van grammatica en rhetorica niet had
verwaarloosd.

(1) Rijmbijbel vs. 287 vlg.
(2) Dander Martijn vs. 261.
(3) Dander Martijn vs. 235-247.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

343
Aan die studiën sloot zich als derde leervak van het trivium de logica aan, waarvan
Boendale zegt:
‘Logike die leert openbare
Dat bescheet tusschen valsch ende ware.’(1)

Als handboek daarvoor gebruikte men, behalve de Isagoge van Porphyrius,
voornamelijk de vertaling, die Boëthius van het Organon en andere geschriften van
Aristoteles had gemaakt, terwijl bovendien in de dertiende eeuw bij meer uitgebreid
onderwijs de andere werken van den Stagiriet, ook in den meer oorspronkelijken
vorm, waarin ze uit Constantinopel waren overgekomen, werden bestudeerd. Deze
wetenschap was daardoor allengs zoozeer in omvang toegenomen, dat zij - ten minste
aan de hoogescholen - al die wetenschappen omvatte, welke nu tot de bespiegelende
wijsbegeerte worden gerekend(2). De werken van Plato en de wijsgeerige geschriften
van Cicero konden alzoo leerboeken der logica worden genoemd. In werkelijkheid
echter waren zij het zelden: immers de gebrekkige kennis, die men van het Grieksch
bezat, en het erbarmelijke Latijn, waarin de Grieksche schrijvers zoo onnauwkeurig
mogelijk waren vertaald, deden allengs bij velen den lust afnemen, om de werken
der classieke schrijvers zelve te bestudeeren. Men begon zich te vergenoegen met
de commentaren er op en de verhandelingen er over te lezen. Verder begon op 't eind
der twaalfde eeuw een onderdeel der logica, namelijk de dialectica of de kunst van
redetwisten, eene zoo hooge vlucht te nemen,

(1) Boendale, Lekenspiegel, III. 14 vs. 79 vlg. In 't gedicht L'image du monde (aangehaald bij
Jubinal, OEuvres de Rutebeuf, 1839, II, p. 418) heet het:
‘Li seconde ars si est Logique,
C'on apiele Dyalectique.
Par li preuve-on voir ou faus,
Qui font connoistre biens et maus;
Cest ars preuve toute raison
Par coi on set qu'est bien ou non.’
(2) Vandaar dat aan onze hoogescholen tot op dezen tijd letteren (grammatica en rhetorica) en
wijsbegeerte (logica) in ééne faculteit vereenigd zijn gebleven. De vakken van het quadrivium,
die vroeger tot dezelfde faculteit behoorden, begonnen later eene afzonderlijke faculteit te
vormen, die der natuurlijke wijsbegeerte, welke echter de muziek verwaarloosde.
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dat langzamerhand de logica bijna uitsluitend dialectica werd.
Dat was vooral in de dertiende eeuw het geval. Het onderwijs in de logica bestond
toen voornamelijk hierin, dat men de kunst leerde om vragen, quodlibeta, over allerlei
onderwerpen te stellen, ze te beantwoorden, en dan de onjuistheid der antwoorden
aan te toonen of tegen de bedenkingen, die werden ingebracht, zijne eigene oplossing
van een vraagstuk te verdedigen(1). Dat Maerlant die kunst van disputeeren verstond
en den vorm kende, waarvan men zich in de middeleeuwen bediende, bewijzen zijne
drie samenspraken met Martijn. Over het algemeen mag men hem den lof geven, dat
hij inderdaad logisch, soms geestig, meestal overtuigend wist te redekavelen, en
bovendien dat hij degelijke, soms zelfs practische onderwerpen wist te kiezen; maar
toch is ook hij niet geheel vrij van de spitsvondigheid zijner tijdgenooten, bv. in het
achtste quodlibet van zijn Eersten Martijn, waarin hij tracht uit te maken, wat wel
verantwoordelijk zou zijn voor de begeerlijkheid der menschen, het hart of het oog(2).
Dat bij zijn, in den Merlijn ingevoegd, Satansproces Maskaroen de aanleg van het
proces valsch is, hebben wij reeds gezien(3), en dat wij hem nu alle praemissen,
waarvan hij in zijne quodlibeta uitgaat, niet zouden toegeven, behoeft geen betoog.
Verdrong de dialectica in de dertiende eeuw alle andere onderdeelen van de
wetenschap der logica, zij was ook de oorzaak, dat toen de beide andere vakken van
het trivium werden verwaarloosd. Reeds Johannes van Salisbury, een der degelijkste
kenners van de classieke letterkunde, die vóór de humanisten leefden, klaagt op 't
eind der twaalfde eeuw in zijn' Metalogicus over het verval der grammaticale studiën,
en in de dertiende eeuw werden grammatica en rhetorica zóó haastig en oppervlakkig
beoefend, dat zelfs de beste geleerden niet in staat waren zoo goed Latijn te schrijven
als Abaelardus en Johannes van Salisbury, ja zelfs de meeste geleerden van den
tweeden rang in

(1) Zie C. Meiners, t.a.p. II. p. 659-669.
(2) Eerste Martijn vs. 651-767.
(3) Boven bl. 118.
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de twaalfde eeuw hadden gedaan. Aan het overwicht van de logica op grammatica
en rhetorica had het trivium den naam van studium logicale te danken, terwijl dan
de naam studium naturale aan het quadrivium werd gegeven.
Daartoe behoorde in de eerste plaats de muziek, waarvan Boendale zegt:
‘Musike, die leert u voort
Sanc ende al dat daertoe hoort.’(1)

Op hare kennis legden vooral zij zich toe, die geestelijken of kerkzangers wilden
worden, daar nog in de dertiende eeuw uitsluitend de kerkmuziek wetenschappelijk
werd beoefend. Sinds Guido van Arezzo op dit gebied belangrijke verbeteringen had
ingevoerd, werd zijn beroemd werk Micrologus als voornaamste leerboek gebruikt(2).
Van de rekenkunde zegt Boendale:
‘Arismetike, dat en is gheen spel,
Leert u rekenen ende tellen wel.’(3)

De beginselen er van zullen ook wel reeds op de lagere scholen zijn onderwezen.
De geometrie, volgens Boendale,

(1) Boendale, t.a.p. vs. 85 vlg. In 't gedicht L'image du monde (bij Jubinal, t.a.p. p. 425) leest
men:
‘Li sisime ars si est Musique,
Qui se forme l'Arimétique.
De ceste muet tote atrempance,
Qui naist de toute concordance,
Et toute douce mélodie,
Qui au monde puet estre oïe;
De li sont tout li cant estrait,
Que au monde puet estre fait.’
(2) In de abdij van Egmond was dit reeds sedert 1105 in gebruik, blijkens den catalogus van de
bibliotheek dier abdij (bij van Wijn, Huiszittend Leeven, I. bl. 253 vlg.) en Annales
Egmundanae (bij Pertz, Monumenta Germ., XVI p. 446 vlg.) Vgl. ook over een opstel over
de toonsoorten, dat uit Guido's Micrologus geput en in de dertiende eeuw te Utrecht gebruikt
is, Dr W. Moll, in het Kerkhistorisch archief, III, bl. 184, 214.
(3) Boendale, t.a.p. vs. 87 vlg.
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‘Leert te rechte lant meten,
Ende ooc alrehande mate.’(1)

In den geest van Cassiodorus is zij de wetenschap der onbeweeglijke grootheden en
vormen, alzoo hetgeen wij nu onder meetkunde verstaan; maar in de middeleeuwen
verstond men er hoofdzakelijk landmeetkunde en zelfs aardrijkskunde en sterrenkunde
onder, de laatste voor zoover zij verwant was aan hetgeen wij nu cosmographie
noemen.
Van de astronomie eindelijk zegt Boendale:
‘Astronomie can leren
Van den firmamente dat keren.
Hoe die sterren houden haer stede,
Hare cracht ende hare virtuut mede.’(2)

Zij hield zich niet bezig met hetgeen wij tegenwoordig onder sterrenkunde verstaan,
maar hoofdzakelijk met meteorologie, astrologie en alles wat met deze geheimzinnige
wetenschappen in verband stond, zooals de kennis van de tooverkrachten, aan steenen
en planten eigen. Dat Maerlant ook in de wetenschappen van het quadrivium ervaren
was, zal ons straks blijken, als wij over zijn werk Der Naturen Bloeme handelen,
waarin hij dieren, planten en steenen in alphabetische volgorde beschrijft.
Aan de hoogescholen vonden de vrije kunsten in de dertiende eeuw minder
beoefenaars, dan in de vorige, omdat met het toenemen der geldgierigheid bij velen
de lust afnam, om zich te wijden aan een vak van wetenschap, waarmee zoo weinig
te

(1) Boendale, t.a.p. vs. 81-83. In L'image du monde (Jubinal, t.a.p. p. 424):
‘Li quinte ars est Géométrie;
Par li preuve-on tout le cors
De estoiles qui vont tos jors,
Et le grandeur du firmament,
Solel, lune et terre ensement.’
(2) Boendale, t.a.p. vs. 89-92. In L'image du monde leest men (Jubinal, t.a.p. p. 424):
‘Li VIIe est Astrenomie,
Qui est fins de toute clergie:
C'est en sens et raison aquerre
Des coses qui naissent en terre
Et des coses c'au monde avienent,
Qui par nature lor cor tienent.’
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verdienen viel. Vroeger toch werd, naar de pessimisten in de dertiende eeuw althans
beweerden, de wetenschap met grootere onbaatzuchtigheid om haars zelfs wil
beoefend; in de dertiende eeuw werd zij gebruikt als middel om rijk te worden.
Daarop heeft ook zeker Maerlant het oog, als hij zegt:
‘Conste was wilen groet gewelt,
Nu neest anders niet dan gelt.’(1)

Nu was de studie van grammatica, logica of eenige andere vrije kunst in de verste
verte zoo winstgevend niet als die van de medicijnen of rechten; vandaar het bekende
distichon:
‘Dat Galenus opes, dat Justinianus honores;
Sed Genus et Species cogitur ire pedes.’

Zóó zeer werden de vrije kunsten, die toch eigenlijk de grondslag van alle overige
wetenschappen waren, verwaarloosd en zóó haastig maakten de studenten er zich
van af, om te eerder de studie van 't recht of van de medicijnen te kunnen aanvangen,
dat aan de voornaamste hoogescholen eene driejarige studie van de vrije kunsten als
propaedeusis moest worden voorgeschreven, waarna men eerst het recht erlangde in
de andere faculteiten naar een' graad te dingen. Die drie jaren werden dan echter
bijna uitsluitend aan de disputeerkunst besteed(2).
De drie andere faculteiten daarentegen bloeiden, was het al niet door de
wetenschappelijkheid van het onderwijs, dan ten minste door den ijver, waarmee
men naar een wetenschappelijken graad dong.
De jongste faculteit was die der medicijnen. Langen tijd was de geneeskunde
weinig in aanzien geweest; in 't oog van 't algemeen was zij zelfs niet veel meer dan
een handwerk, dat op allesbehalve wetenschappelijke wijze door kwakzalvers en
monniken werd uitgeoefend. De eerste school voor artsenijkunde werd op 't eind der
elfde eeuw te Salerno gesticht door de monniken van Monte Cassino. De werken
van Galenus en Hippocrates en hetgeen door de ervaring van ouder tot ouder aan de
monniken was geleerd en samengevat was in de Regula Saler-

(1) Torec, vs. 2494 vlg.
(2) Meiners, t.a.p. II. p. 602-605, 613 vlg.
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nitana vormden de leerstof(1). Sinds de stichting der school te Salerno echter verwierf
de geneeskunde zich ook allengs aan de universiteiten eene plaats naast de andere
wetenschappen. In de dertiende eeuw volgde men als leiddraad bij het onderwijs het
bekende Summa van Thaddaeus. De artsenijmengkunde was het voornaamste
onderdeel der medische wetenschap. De geneesheer was tevens apotheker, zelfs
drogist, die zelf zijne recepten klaar maakte en zijne geneesmiddelen duur verkocht,
zooals vooral zij deden, die te Montpellier gestudeerd hadden en, als leerlingen van
die school, meer gezocht waren dan anderen(2). Zij, die aan eene hoogeschool den
graad van medicinae magister hadden verworven, konden dus geacht worden vooral
bedreven te zijn in de kennis van die stoffen, welke voor geneesmiddelen dienden,
d.w.z. in de natuurlijke geschiedenis en hetgeen men in dien tijd van natuurkunde
wist. Om die reden droegen zij ook den naam van physicus of fisicien(3), tegenover
den surgijn, den heelmeester, wiens vak meer als een ambacht dan als eene vrije
kunst werd beschouwd, evenals dat van den arsater, den ongediplomeerden arts, en
dat van den apoticaris, die de geneeskruiden alleen verkocht en daarom tot de
winkeliers werd gerekend.
Wie een werk over natuurlijke historie schreef, deed dat

(1) Zie over de hoogeschool te Salerno Meiners, t.a.p. II. p. 413-419, Sprengel, Geschichte der
Medizin, II. p. 397, Häser, Geschichte der Medicin, 3 Aufl. I p. 645-652. De beroemdheid
van Salerno blijkt ook hieruit, dat Reinaert in den, uit de 12de eeuw dagteekenenden,
Isengrimus (III vs. 375 vlg.) zegt:
‘Mox curro Salernum
Et volat in collum phisica tota meum.’
(2) Guiot de Provins zegt van hen in zijne Bible (bij Méon-Barbazan, Fabliaux et contes II Paris 1808 - p. 391, of J.F. Wolfart und San Marte, Des Guiot de Provins bis jetzt bekannte
Dichtungen - Halle 1861 - p. 109) vs. 2618 vlg:
‘S'il revienent de Montpellier,
Lor leituaire sont molt chier.’
(3) O.a. Alexander II vs. 494, 506, 523, 532, VI vs. 638; Der Nat. Bloeme prol. vs. 62 var.;
Rijmbijbel vs. 21701, 22954; St. Franc. leven vs. 2603, 3890, 3899; Sp. Hist. I3 27 vs. 2; I4
52 vs. 44; III4 31 vs. 89; III6 13 vs. 10. Zie ook de geneeskunde met den naam physica
bestempeld: Der Nat. Bloeme X vs. 162, 266, 476, 536; IX vs. 92 var; Rijmbijbel vs. 18010;
Sp. Hist. I5 18 vs. 21.
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voornamelijk in het belang der geneeskunde. Ook Maerlant had daarop het oog, toen
hij het werk De Naturis rerum van Thomas Cantimpratensis vertaalde, al paart hij
daaraan dan ook eene zedelijke strekking, blijkens zijne woorden:
‘Ende in alle desen boeken
Mach hi vinden, dies wille roeken,
Medicine ende dachcortinghe,
Scone reden ende leringhe’(1).

Ook later geeft hij aan de lezers van zijn werk den raad:
‘Maer elc hore na die medicine’(2).

De menigvuldige bronnen van het werk worden in den proloog opgegeven(3). De
schrijvers, die Thomas, en dus Maerlant uit de tweede hand, raadpleegde, zijn:
Aristoteles, die ‘van alre philosophien, van alre natuerliker clerghien crone draghet’;
C. Plinius Secundus, de beroemde schrijver der Historia naturalis; C. Julius Solinus
uit de 3de eeuw, die een uittreksel uit Plinius maakte, getiteld ‘Van der werelt wonder’
of De situ et mirabilibus mundi, Ambrosius, bisschop van Milaan, (340-397) met
zijn Hexaëmeron; Basilius de Groote (4de eeuw) met ‘enen boec van beesten nature’,
ook Hexaëmeron geheeten, dat door Maerlant van goddelijken oorsprong wordt
genoemd; Augustinus (354-430), die hier en daar in zijne werken natuurhistorische
bijzonderheden ter sprake bracht; Hieronymus (331-420), in zijne ‘glose van der
Bible’; Demetricus Apollodorus met een boek ‘van den beesten, die draghen venijn’,
of De bestiis venenatis; Dionysius medicus; Isidorus, in de 7de eeuw bisschop van
Sevilla, met zijne encyclopaedie aller wetenschappen, Origines geheeten; Platearius,
die uit Plinius en Arabische schrijvers een Herbarium en andere werken compileerde;
Jacob van Vitry, bisschop van Akers en ‘seder cardinael van Rome’ († omstreeks
1240), schrijver van een werk Orientalis historia; en bovendien tal van andere
schrijvers, die mogelijk alleen of hoofdzakelijk eershalve genoemd worden. Verder
maken Thomas

(1) Der Naturen Bloeme, prol. vs. 143-146.
(2) Der Naturen Bloeme IX vs. 15.
(3) Zie daarover Dr E. Verwijs, Inl. op zijne uitgave, bl. XX vlg.
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en Maerlant nog meermalen als van bronnen melding van den bekenden Physiologus,
vermoedelijk in de tweede eeuw na Chr. te Alexandrië geschreven(1), van Liber
Kiranidarum (door Maerlant ‘Kyrammidarium boec’ genoemd), dat uit het Grieksch
vertaald is, waarin het reeds in de 3de eeuw onder den titel Kyranis bekend was, en
dat over natuur- en geneeskunde handelt(2), van Experimentator, eene compilatie uit
de 13de eeuw, naar 't schijnt, en van Liber rerum, een klein boekje over de natuur.
Na eenen proloog handelt Maerlant in het eerste boek van dit werk over den
mensch, den ‘coninc der creaturen’, en wel over de verschillende leeftijden en over
‘volc van vreemder manieren’, meestal fabelachtige of mythologische wezens, die
Maerlant voor werkelijk bestaande wezens houdt. Het tweede, zeer uitvoerige, boek
handelt, na eene korte inleiding over de dieren in 't algemeen, in 't bijzonder over de
‘gaende of viervoete beesten’, die ieder afzonderlijk worden besproken in
alphabetische volgorde naar hunne Latijnsche namen, eene volgorde, die Maerlant
koos, zooals hij zelf zegt, ‘omme datter menich dier in steet, daer hi die name (in het
Dietsch) niet af en wiste’, en die hij ook in al de volgende boeken bleef bewaren.
Het derde, even uitvoerige, boek behandelt na eene korte inleiding de vogels, het
vierde, dat evenals de overige boeken veel korter is, de zeemonsters, het vijfde de
visschen, het zesde de serpenten, waaronder niet alleen slangen, maar ook andere
kruipende dieren, als hagedissen, basilisken, kameleons, salamanders, schorpioenen,
schildpadden, enz. worden verstaan, en het zevende de wormen, d.w.z. de insecten,
en daaronder ook de spinnen, duizendpooten, padden, kikvorschen, bloedzuigers en
andere weekdieren. In het achtste boek bespreekt Maerlant de boomen, in het negende
de specerijen, ‘dies lettel wassen in onsen

(1) Zie Dr Friedrich Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strassburg 1889, waarin ook de
Grieksche tekst van dit werk is opgenomen. Men heeft er zelfs Aethiopische, Arabische en
Syrische vertalingen van. Zie Dr J.P.N. Land, Anecdota Syriaca IV, 1875.
(2) Zie E.H.F. Meyer, Geschichte der Botanik, Königsb. 1855. II p. 348 vlgg., aangehaald door
Dr W.H. van de Sande Bakhuysen, Tijdschrift voor Ned. taal en letterkunde II (Leiden 1882)
bl. 89.
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haghen, maer int lant van Oversee’, in het tiende de geneeskruiden, in het elfde de
‘fonteinen’ of bronnen, in het twaalfde de steenen, en daaronder ook de parelen, het
barnsteen en zelfs de gesneden of ‘inghegravene’ steenen, ‘diemen noemt camehu
onder coopman’, en eindelijk in het dertiende de zeven metalen: goud, zilver, electrum
(mengsel van zilver en goud), koper, tin, lood en ijzer.
Van al die natuur voorwerpen nu wordt de uiterlijke gedaante beschreven en, wat
de dieren betreft, ook hunne eigenaardige gewoonten, en verder het nut, dat zij den
mensch aanbrengen door den arbeid, dien zij verrichten, door het voedsel dat zij
opleveren, en vooral ook door de geneesmiddelen, waarvoor zij de bestanddeelen
verschaffen. Uit Der Naturen Bloeme zou men eene geheele middeleeuwsche
pharmacopaea kunnen putten. Zoo lezen wij er bv. in, dat ezelinnenmelk goed is
tegen tandpijn(1), eversdrek tegen neusbloeding(2), buffelsmelk tegen vervuiling van
wonden en venijn(3), kemelshersenen met azijn tegen vallende ziekte(4), schoenen van
hondenvel tegen de jicht, maar een beetje gevaarlijk(5), beversmeer tegen kramp, jicht
enz.(6), gebrand bokkenbloed tegen vallende ziekte en tegen allerlei andere kwalen(7),
hertenvleesch tegen de koorts(8), hertshoorn tegen verschillende kwalen(9) en zoo ook
dassensmeer, dassenbloed en dassenhersenen(10), enz. enz. Deze recepten zouden met
nog honderd andere te vermeerderen zijn, die ons alle zouden toonen, dat de
geneesmiddelen der middeleeuwen hemelsbreed verschilden van die, welke
tegenwoordig worden gebruikt, en dat te dien tijde ook tot de artsenijen behoorden
verschillende soorten van edelgesteenten, die, als talismans gedragen, door
tooverkracht niet alleen lichaamskwalen heetten

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Der Naturen Bloeme, II vs. 275-280.
Der Naturen Bloeme, II vs. 340-342.
Der Naturen Bloeme, II vs. 495-500.
Der Naturen Bloeme, II vs. 623-627.
Der Naturen Bloeme, II vs. 773-776.
Der Naturen Bloeme, II vs. 881-890.
Der Naturen Bloeme, II vs. 971-998.
Der Naturen Bloeme, II vs. 1119 vlg.
Der Naturen Bloeme, II vs. 1149-1160.
Der Naturen Bloeme, II vs. 1329-1356.
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te genezen, maar ook veranderingen te brengen in de grillen van het toeval. Dat voor
Maerlant en zijne tijdgenooten de kennis van de geheime krachten der steenen veel
belangrijker was, dan alles wat nu het onderzoek der mineralogie en geologie uitmaakt,
blijkt vooral uit zijne uitvoerige behandeling der ‘inghegravene’ steenen en der
krachten, die aan bepaalde figuren daarop verbonden heetten te zijn. Toch toont
Maerlant, dat hij reeds half en half dat bijgeloof heeft laten varen, als hij aldus zijne
verhandeling over die gesteenten aanvangt:
‘Nu suldi horen voert bedieden
Van den stenen, dies vele lieden
Wondert, hoemense maken mochte,
Wat cracht ic daer of besochte;
Maer so watmer of seghet,
Ic en rade niet, datmer an leghet
Te vasten waen, no min no meere,
Maer allene in Onsen Here,
Diet alle nemet ende ghevet,
Ende die ewelike levet’(1).

In Maerlant's natuurhistorisch werk neemt ook de veeartsenijkunde eene plaats in.
Zoo vinden wij er o.a. recepten tegen hondsdolheid(2), en, bij de beschrijving van de
valken, de vervulling der belofte, die Maerlant in deze woorden doet: drie geleerden,
ten tijde van koning Ptolemaeus, zegt hij,
‘Die screven in enen boeke
Der edelre voghele medicine.
Also alset in den Latine
Van broeder Aelbrechte es bescreven,
Saelt u Jacob in Dietsche vort gheven.
Die namen van cruden, diere in sijn,
Sal ic u nomen in Latijn;
Die kennisse, also alst waer is,
Sal kennen elc apotecaris.’(3)

(1) Der Naturen Bloeme, XII vs. 1147-1156.
(2) Der Naturen Bloeme, II vs. 725-730.
(3) Der Naturen Bloeme, III vs. 1502-1510. De geneeskunde der edele vogels neemt meer dan
tweehonderd verzen in, vs. 1513-1730, aldus eindigend.
‘Dits der voghele medicine
Jeghen misselike pine,
Den Latine ghedicht welna.’
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De eerste vijftig verzen van het Xde boek, die Maerlant niet aan Thomas
Cantimpratensis heeft ontleend, geven een kijkje in de wijsgeerige opvatting der
middeleeuwen aangaande de algemeene natuur der dingen, waarbij echter de
Grieksche natuurphilosophen gevolgd werden. Er wordt gehandeld over de vier
elementen, die ieder een eigenaardig karakter hebben: het water is nat, de aarde
zwaar, de lucht droog, het vuur heet. In alles moeten deze elementen voorkomen;
geen element wordt ooit onvermengd gevonden, maar de natuur der dingen hangt
meer bepaald hier van af, welk element het sterkst is vertegenwoordigd:
‘Nu dese viere hem te samen minghen,
Gheven si voedinghe allen dinghen,
Ende na dat elc ontfaet van dat,
Ist cout, ist heet, ist droeghe, ist nat,
So es elc dingh ghenatuert,
Dat in deser werelt duert.’(1)

Naarmate nu in eenig natuurvoortbrengsel een dezer vier elementen meer of minder
overheerschend is, dan bij den mensch, wordt het nat, droog, zwaar of heet genoemd
in zekeren graad; is er b.v. in 't een of ander minder vuur dan in den mensch, dan is
het heet in den eersten graad, evenveel, dan is het heet in den tweeden graad, een
weinig meer, of veel meer, dan is het heet in den derden of vierden graad(2). Dat laatste
is b.v. met peper het geval. Dat die onderstellingen op de prak-

(1) Der Naturen Bloeme, X vs. 31-36. Deze leer is die van Empedocles, door wien het eerst als
de vier elementen werden aangenomen:
π ρ

α

δωρ

α

γα α

α

θερος

πιον

ψος,

en die ook leerde, dat er niets bestond, waarin de vier elementen niet werden teruggevonden.
Vgl. Lucretius, De Rerum Natura, I vs. 712-716.
(2) Vincentius zegt in zijn Speculum Naturale, X cap. 4: ‘Cum ergo homo naturaliter in quatuor
qualitatibus sit temperatus, ea, quae minus homine sunt calida, dixit in primo gradu, calidaque
equaliter in secundo. Quae aliquantulum plus, in tercio; quae multo plus, in quarto. Haec
ergo quatuor: minus homine, equaliter, aliquanto plus, multo plus vocat physica quatuor
gradus.’ Deze woorden schijnt Maerlant voor oogen te hebben gehad, toen hij schreef; maar
wat wij bij hem lezen, is duister, en geeft in elk geval de woorden van Vincentius niet
volkomen weer: Der Naturen Bloeme X vs. 43-48.
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tijk der geneeskunde reeds sinds Hippocrates grooten invloed moesten hebben, valt
terstond in het oog. In het eerste boek van Der Naturen Bloeme vindt men enkele
opmerkingen van hygiënischen aard, maar in grooten getale komen zij voor in een
ander werk van Maerlant, dat eigenlijk over een geheel ander vak dan de geneeskunde
handelt, namelijk de Heimlicheit der Heimlicheden. Zes honderd verzen van dat werk
zijn aan de gezondheidsleer gewijd. Geheel in overeenstemming met de hygiëne van
onzen tijd wil Maerlant daarin leeren:
‘Hoe die mensce in alre stont
Sinen lechame sal houden ghesont,
Dat men gheens meesters hebbe noot;
Want hets wijsheit noch also groot
Leven sonder evels pine,
Dan es enigherande medicine.’(1)

's Menschen lichaam, zoo leert Maerlant, is samengesteld uit de vier elementen, die
in eene bepaalde verhouding voorkomen. Dat die verhouding niet worde verstoord,
maar de ‘complexie’ goed blijve, is het eerste, waarop men letten moet, en daarom
moet men in alle dingen, vooral in eten en drinken, maat houden. Maat houden nu
beteekent niet, dat men zoo min mogelijk ete en drinke, maar dat men juist dat
gebruike, wat goed is voor zijn lichaamsgestel en wat het jaargetijde vereischt. Vooral
handelt Maerlant uitvoerig over de verschillende spijzen en dranken, die men in de
verschillende jaargetijden moet gebruiken(2), waaraan hij nog eenige algemeene
opmerkingen toevoegt, om dan in 't bijzonder over de geneeskunde van vier voorname
lichaamsdeelen te handelen, thovet, die borst, die oghen, die manlichede(3). Ten slotte
spreekt Maerlant nog eenigszins uitvoerig over het voor- en nadeel, verbonden aan
het gebruik van vleesch, visch, water en wijn(4).
De lessen over gezondheidsleer, die Maerlant volgens zijne

(1)
(2)
(3)
(4)

Heiml. der Heiml., vs. 837-842.
Heiml. der Heiml., vs. 1055-1196.
Heiml. der Heiml., vs. 1265-1318.
Heiml. der Heiml., vs. 1355-1434.
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Latijnsche bron geeft, hebben wel betrekking op iederen mensch, maar zijn toch in
't bijzonder bestemd voor de vorsten, tot wier leering het geheele werk is geschreven,
dat eigenlijk eene verhandeling over de regeerkunst is, maar waarin talrijke
opmerkingen zijn ingelascht, die meer in 't bijzonder den persoon des vorsten gelden.
Daar het boek onsamenhangend en eenigermate verward is, valt het niet gemakkelijk
eene schets van den inhoud te geven. Misschien kan men nog het best aanwijzen,
wat de voornaamste onderwerpen zijn, die in het eerste deel worden behandeld, door
de volgende regels mee te deelen:
‘In vier dinghen mach men leren,
Wie men tellen mach vor heren.
Dierste es, dat men marken moet,
Of hi es van levene goet.
Dander es, dat men bekinne,
Of hi hevet der liede minne.
Int derde so marken wi,
Of hi besceden milde si;
Ende tfierde es van dien,
Of hi eerlike es ontsien.’(1)

Nadat vervolgens den landsheeren op het hart is gedrukt, den bloei der wetenschappen
te bevorderen, komt het tweede deel, dat wij als eene verhandeling over de
gezondheidsleer hebben leeren kennen, terwijl het derde(2) weer grooter verwantschap
heeft met het eerste, en op de ars politica betrekking heeft. Volgens onze
tegenwoordige verdeeling der vakken van wetenschap zouden wij deze verhandeling
onder de rechtsgeleerde werken opnemen, daar wij gewoon zijn de staatkunde aan
de hoogescholen in de faculteit der rechtsgeleerdheid onderwezen te zien. In de
middeleeuwen echter maakte zij er evenveel aanspraak op, tot de zeven vrije kunsten
te behooren. Immers de Politica van Aristoteles was het hoofdwerk der staatkunde
en dat werd, evenals alle werken van den Griekschen wijsgeer, door een' professor
der grammatica en logica

(1) Heiml. der Heiml. vs. 557-566.
(2) Heiml. der Heiml. vs. 1435-2154.
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verklaard. Toch zullen wel in de eerste plaats, ook in de middeleeuwen, de
toekomstige doctoren in de rechten zich op de staatkunde hebben toegelegd, zij het
dan ook, dat dit studievak bijzaak voor hen was. In de rechtsgeleerde faculteit toch
leerde men hoofdzakelijk, volgens Boendale,
‘Decrete ende Decretale
Ende dat Loy altemale.’(1)

Om den titel van doctor juris te verwerven, moest men zich in de allereerste plaats
toeleggen op het canonieke recht, vervat in het Corpus juris canonici. Behalve uit
de decretenverzameling van Gratianus, in 1150 voltooid, putte men zijne kennis, bij
meer uitgebreide studie, uit de in 1234, op last van Gregorius IX, door Raimundus
de Penneforte bewerkte decretenverzameling, die als wetboek van kerkrecht gold.
Daarbij kwam, wilde men juris utriusque doctor worden, de studie van het
Romeinsche recht, die nooit geheel en al was verwaarloosd, maar in de twaalfde en
dertiende eeuw meer en meer begon te bloeien, vooral aan de hoogescholen te Bologna
en te Orleans. Te Parijs was de studie van 't Romeinsche recht verboden, ter wille
van de studie der theologie, die elders werd veronachtzaamd, omdat de rechtsstudie
winstgevender was. Behalve het Corpus juris civilis zelf werd inzonderheid het
Summa van Azo bestudeerd, dat in de dertiende eeuw voor het beste handboek over
Romeinsch recht gehouden en door de geleerden van dien tijd vaak gecommentariëerd
werd. Dat ook het oplossen van gefingeerde rechtsgevallen in dien tijd zeer geliefd
was, getuigen o.a. de Quaestiones, die aan Azo worden toegeschreven(2), evenals het
in Maerlant's Merlijn voorkomende Satansproces, waarin een theologisch vraagstuk
in den vorm eener procedure naar Romeinsch recht wordt behandeld(3).
Naast de studie van het Romeinsch recht begon ook langza-

(1) Boendale, Lekenspiegel, III cap. 14 vs. 17 vlg.
(2) Zij zijn voor het eerst uitg. door Dr Ernst Landsberg, Die quaestiones des Azo, Freiburg i.B.
1888.
(3) Over dergelijke Satansprocessen handelde ik in het Tijdschrift voor Ned. taal en letterkunde
I (Leiden 1881) bl. 347-354, en over Maerlant's Satansproces boven bl. 118 vlg.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

357
merhand die van het Germaansche recht in eere te komen, zooals o.a. blijkt uit de
opdracht, die Graaf Hoyer von Falkenstein tusschen 1215 en 1235 aan den
Anhaltschen schout Eike von Repgow deed om het Saksische recht op schrift te
stellen. Dat de beroemde Saksenspiegel, dien wij aan deze opdracht te danken hebben,
ook bij Maerlant bekend was en door hem onder den naam ‘Duutsche loy’ wordt
aangehaald, hebben wij reeds gezien(1).
De laatste en voornaamste faculteit aan de hoogescholen was die der heilige
theologie. Boendale zegt er van:
‘Die Theologie coomt int leste:
Dats die heilichste ende die beste
Van dien ghi mi horet ruren;
Want si ontbint die scrifturen,
Daer alle onse salicheit
Ende onse ghelove mede in leit,
Ende leert ons daer toe salichlike
Den rechten weg te hemelrike.’(2)

Het gewichtigste onderdeel der theologische wetenschap was de uitlegkunde der
scriptura sacra, waaronder niet alleen de bijbelboeken werden verstaan, maar ook
de geschriften van kerkvaders en kerkleeraars, de verschillende glossen(3). Dit vak
was vooral zoo uitgebreid en zoo moeielijk, omdat men in staat moest zijn een
vierledigen zin in de woorden des bijbels aan te wijzen(4). De verklaring des bijbels
was dus minstens viermaal zoo moeielijk als die van de werken der classieke
schrijvers. En toch was de exegese nog niet veel meer dan de propaedeusis der
theologie. Eerst hij, die daarmee genoeg bekend was, kon de andere theologische
vakken, met name de dogmatiek, gaan bestudeeren. Het onderwijs in de theologie
duurde dan ook tal

(1) Zie bl. 292.
(2) Boendale, Lekenspieqel, III cap. 14 vs. 93-100.
(3) Dr W. Moll t.a.p. II2 p. 270.
(4) Alexander van Hales zegt: ‘Quatuor sunt sensus sanctae scripturae; cum veritas prima trina
sit et una, modus scientiae veritatis primae est trinus in uno: unus literalis, triplex spiritualis:
anagogicus ad Patrem, allegoricus ad Filium, tropologicus ad Spiritum Sanctum’; aangehaald
bij E. Reuss, Die Geschichte der heiligen Schriften des neuen Testaments, 1860, p. 517.
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van jaren. Te Parijs kon men eerst baccalaureus biblicus worden nadat men zes jaar
lang de colleges in de faculteit der vrije kunsten en in die der theologie had
bijgewoond. Daarna moest men over den Bijbel en de Sententiën van Petrus
Lombardus, wiens Libri Sententiarum het hoofdwerk voor de theologische wetenschap
was, voorlezingen houden, gedurende het eerste jaar in tegenwoordigheid en onder
toezicht van een' professor, in het tweede, wanneer men de licentia legendi had
verkregen, als licentiaat in het openbaar. Een derde jaar werd veeltijds besteed aan
openbare oefeningen in de dialectica, en eerst na dien tijd promoveerde men tot
theologiae of divinitatis doctor(1).
Na al hetgeen wij over Maerlant's verhouding tot de kerkleer en het godsdienstig
leven zijner dagen gezegd hebben, kunnen wij ten opzichte van zijne theologische
kennis kort zijn. Den Bijbel kende hij grondig. Door zijne vertaling van Petrus
Comestor's Historia Scolastica in Dietsche verzen bracht hij de geheele bijbelsche
geschiedenis onder 't bereik van het volk; maar hij deed meer dan werktuiglijk
vertalen. Eene nauwkeurige studie van zijn' Rijmbijbel levert het bewijs, dat hij bij
de vertaling steeds den Bijbel heeft geraadpleegd, en daaruit verbeterd of aangevuld,
wat Comestor minder juist of minder uitvoerig had meegedeeld. Daarvan een paar
voorbeelden.
Zegt Comestor van de stad Sichem, dat zij ook dikwijls in verbasterden vorm
Sichar heet(2), dan denkt Maerlant aan Joh. IV vs. 5, en zegt:
‘In de Evangelie so steet,
Dattie selve Cychar heet;’(3)

en als hij later bij de geschiedenis van het Nieuwe Testament nog eens dezelfde
opmerking van Comestor over den naam der stad leest(4), is het wederom:

(1) Meiners, t.a.p. III. p. 16-19; Schmidt, Geschichte der Paedagogik, II. p. 324 vlgg.; Dr W.
Moll, t.a.p. II2 bl. 305.
(2) Historia Scolastica, Genesis, cap, 44: ‘Venit ad Sichem, quae corrupte Sichar saepe legitur.’
(3) Rijmbijbel, vs. 1545 vlg.
(4) Hist. Scol. Hist. Evang. cap. 58.
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Onse Here quam te Sichem,
Daer Genesis vele af bediet,
Dat tien tide Cychar hiet.’(1)

Van de acht zaligsprekingen(2) geeft Comestor alleen de eerste op; Maerlant heeft ze
alle uit zijn' Bijbel vertaald(3). Zoo heeft hij ook de gelijkenis van den verloren zoon(4)
en die van den onbarmhartigen dienstknecht(5), die bij Comestor slechts met een enkel
woord worden vermeld, in haar geheel in zijn werk ingevoegd. Nu en dan is hij, door
uit den Bijbel te putten, uitvoeriger in zijne verhalen dan Comestor(6). Ook de
Apocriefe boeken vergeleek hij met het geschiedverhaal, dat Comestor er aan had
ontleend, en nu en dan vulde hij zijne vertaling daaruit aan(7), of verbeterde daarnaar
het werk van Comestor(8). Van den psalmbundel sprekende, zegt hij:
‘Daer C ende L zalme in staen
Ende II M vers VI C ende zesse,
Dus eist gheseit in waerre lesse.’(9)

Dit getal wordt niet opgegeven door Comestor, bij wien men evenmin de volgende
bepaling van een legioen vindt:
‘Ic seg u dat dat woort bediet
Ene scare van VI M man,
VI C ende LXVI daer an.’(10)

Rijmbijbel, vs. 22986-22988.
Mattheus, V vs. 3-10.
Rijmbijbel, vs. 22681 vlg.
Rijmbijbel, vs. 24039-24079.
Rijmbijbel, vs. 24105-24132.
O.a. Rijmbijbel, vs. 22853-22864, waar Maerlant Lukas VII vs. 11-15 volgt.
O.a. Rijmbijbel, vs. 15385-15410, waar Hist. Scol., Tobias I is aangevuld uit Tobias III vs.
13-19; en Rijmbijbel, vs. 19122-19125, niet ontleend aan Comestor, maar aan II Macab. X
vs. 29.
(8) O.a. Rijmbijbel, vs. 19805, waar niet de Hist. Scol., I Machab. cap. 3 is gevolgd, maar I
Macab. IV vs. 41.
(9) Rijmbijbel, vs. 10662-10664.
(10) Rijmbijbel, vs. 22924-22926. Hier brengt Maerlant zijne geleerdheid te onpas aan. Geheel
in overeenstemming met Markus V vs. 9 had hij vooraf reeds beter gezegd:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

‘Om datter vele was te samen,
Seide hi, dat hi legio hiet.’
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Ook uit andere werken van Maerlant blijkt het, hoe goed hij in zijn' Bijbel tehuis
was(1); en dat hij niet enkel den letterlijken, maar ook den allegorischen zin der
bijbelwoorden verstond, is ons reeds gebleken bij de behandeling van zijne verhouding
tot de mystiek(2), terwijl wij, door in het derde hoofdstuk zijne verhouding tot de
kerkleer te schetsen, tevens een overzicht hebben gegeven van zijne kennis der
dogmatiek. Was Maerlant ook al geen eigenlijk godgeleerde, vreemdeling was hij
evenmin in de wetenschap der theologie. In geene enkele wetenschap zijns tijds
trouwens was hij geheel en al vreemdeling; maar als wij hem den naam van geleerde
geven, dan doen wij dat toch wel vooral, omdat wij zijne verdiensten in één vak van
wetenschap erkennen, dat hij bij voorkeur heeft beoefend en, voor zijnen tijd althans,
degelijker dan eenig ander vak, namelijk de geschiedkunde. Daaraan zij dan ook een
afzonderlijk hoofdstuk gewijd.

(1) Zoo heeft hij o.a. Sp. Hist. I8, 22 vs. 34 tot cap. 23 vs. 16 aan Handelingen XX vs. 22-38,
en Sp. Hist. I8, 24 vs. 1-6 aan Handelingen XXI vs. 13 ontleend, terwijl ook voor Sp. Hist.
I8 26 de bron in de Handelingen te zoeken is. Zoo heeft hij ook in zijnen Merlijn vs. 160-339
zijn origineel herhaaldelijk verbeterd naar de Evangeliën, vooral naar ‘Sancte Johan’, en is
Alexander IV vs. 391-1080 uit den Bijbel geput.
(2) Zie boven bl. 137-144.
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Achtste hoofdstuk.
Maerlant en de Geschiedschrijving.
Maerlant is, meer en beter dan iets anders, geschiedschrijver, maar als zoodanig
verwierf hij zich onder zijne tijdgenooten veeleer den naam van dichter dan van
geleerde. Bekleedt in onzen tijd de wetenschap der geschiedenis eene zóó voorname
plaats onder hare zusters, dat men zelfs vaak het grootste deel der wetenschappen
onder den naam van geschiedkundige wetenschappen samenvat, om ze van de
natuurwetenschappen te onderscheiden, in de oudheid was het anders. De
geschiedkunde werd toen nauwelijks tot de wetenschappen gerekend zij werd tegelijk
met de rhetorica beoefend, omdat de oude geschiedboeken tevens als modellen van
rhetorische werken golden, en werd dus tot het studium triviale gerekend. De Grieken
en Romeinen letten over het algemeen bij een geschiedwerk wel meer op den stijl,
dan op den inhoud, met dit gevolg, dat geschiedenis en verdichting bij hen dikwijls
dooreengemengd werden, en wat de classieke geschiedschrijvers uit den vervaltijd
der oude letterkunde het meest bejaagden, was rhetorische versiering, niet kennis
der waarheid. Terwijl alle wetenschappelijke kennis in de middeleeuwen - de theologie
slechts ten deele uitgezonderd - berustte op hetgeen door de Grieken en Romeinen
was gewerkt, was alleen de geschiedkunde vóór de middeleeuwen nog nooit om
haars zelfs wil beoefend, door de
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ouden dus niet als wetenschap overgeleverd(1). Zij ontstond als zoodanig eigenlijk
eerst in de middeleeuwen.
Het doel van den wetenschappelijken geschiedschrijver is, het verleden, namelijk
dat wat hij niet zelf heeft bijgewoond, maar wat hem door anderen is meegedeeld,
zoo getrouw mogelijk voor te stellen, en, voor zoover hij het vermag, even
aanschouwelijk als men het heden ziet, en dat wel, ten einde uit het verleden het
heden te verklaren, daar immers in 't verleden het heden, evenals in het nu wat worden
zal ligt opgesloten.
Zulk eene geschiedschrijving nu vindt men bij de Grieken en Romeinen nauwelijks.
Het was hun niet in de eerste of eenige plaats te doen om een levendig en getrouw
beeld van het verleden; dat beeld moest bovendien ook nog voldoen aan den
kunstsmaak van het publiek, en den staatsman en veldheer leeren, wat zij te doen en
te laten hadden. Geschiedboeken moesten episch, zooals dat van Herodotus, of
pragmatisch, zooals dat van Polybius, zijn. Het doel van den ouden geschiedschrijver
lag grootendeels buiten de geschiedenis. Bovendien werden talrijke en daaronder de
beste werken der ouden tot de geschiedwerken gerekend, die het naar onze opvatting
om eene andere reden eigenlijk niet zijn. Wie zijne eigene daden beschrijft, zooals
Caesar en Xenophon, en wie een beeld geeft van zijn' eigen tijd, zooals Thucydides,
Polybius en Tacitus, levert een werk, dat met volle recht den naam van geschiedbron
mag dragen, maar is geen geschiedschrijver, want alleen het verleden kan stof voor
den geschiedschrijver wezen. Zij nu, die onder de ouden in hunne geschriften het
verleden overleverden, de logographen bij de Grieken en de annalisten bij de
Romeinen, misten de twee voornaamste vereischten voor den geschiedschrijver
geheel of althans grootendeels: zij gaven geen beeld van het verleden,

(1) J.G. Droysen zegt in eene der bijlagen van zijnen Grundriss der Historik Leipzig, 1868, p.
76: ‘Von den Griechen her datirt die Continuität der Wissenschaften; fast alle, die noch heute
die Geister beschäftigen, haben dort ihre Anfänge; namentlich das Gebiet, das man wohl als
das der moralischen Wissenschaften bezeichnet, ist mit Vorliebe von ihnen bestellt worden.
Aber neben der Ethik, Politik, Oekonomik, u.s.w. haben sie keine Historik.’ Droysen ontkent
echter ook, dat er in de middeleeuwen eene eigenlijke geschiedkunde bestond.
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zooals Thucydides en Tacitus (in zijne Historiae) dat van het heden deden, daar zij
zich meest tot eene opsomming van feiten bepaalden(1), en wisten evenmin het verleden
zóó voor te stellen, dat het heden er voldoende uit verklaard werd. Den oorsprong
der geestesuitingen of daden gingen zij niet na.
Zij hadden dus ook geene beschavingsgeschiedenis, evenmin als zij begrip hadden
van eene wereldgeschiedenis(2). Dat laatste begrip toch ontwikkelt zich eerst uit de
zucht om het heden te verklaren uit het verleden, waardoor men er van zelf toe komt,
het verleden van alle volken in verband tot elkaar te gaan onderzoeken. Eerst wanneer
men dat gedaan heeft en het verloop der geheele geschiedenis als één
aaneengeschakeld geheel heeft leeren kennen, kan men het doel bereiken, dat de
moderne wetenschappelijke geschiedschrijver zich moet voorstellen. Deze moet
alzoo tot het verste verleden zien op te klimmen, en ontbreken hem daartoe de
oorkonden, dan is inductie het eenige middel, dat hem overblijft. Die inductie nu
leidt er toe, zich het verleden zoo eenvoudig mogelijk voor te stellen, liefst voor alles
éénen oorsprong aan te nemen. De Grieksche en Latijnsche geschiedschrijvers deden
dat niet, maar de middeleeuwsche gesrhiedschrijvers, voor wie de historische
betrouwbaarheid van het Oude Testament boven elken twijfel verheven was, werden
er daardoor van zelf toe geleid, dat te doen; en zoo konden zij tevens de eerste
schreden zetten op het eigenlijke gebied der geschiedenis. Van den Joodschen
geschiedschrijver leerden zij, ondanks de naïeveteit en het fantastische zijner
voorstelling, die zij van hem overnamen, de wereldgeschiedenis beschouwen als één
geheel, bestuurd door éénen geest, den geest der Godheid met haar vóór de
grondlegging der wereld reeds ontworpen wereldplan.
Opmerking verdient het dan ook, dat in den Christelijken tijd,

(1) De beste vertegenwoordigers der annalistische geschiedschrijving zijn nog Herodotus, voor
zoover hij niet zijn' eigen tijd behandelt, Livius en Tacitus in de Annales.
(2) Dat eene algemeene geschiedenis bij de ouden niet bestond, wordt uitvoerig aangetoond door
Ulrici, Charakteristik der antiken Historiographie, Berlin 1833, p. 176-192.
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reeds van het begin der middeleeuwen af, zich een algemeen streven openbaart om
niet meer afzonderlijke verhalen, maar eene afgewerkte wereldgeschiedenis te
schrijven. Naast de groote kroniek van Eusebius en Hieronymus, die de rij der
algemeene geschiedenissen opent, vinden wij de wereldkronieken van Orosius, van
Prosper, later van Fredegarius, Isidorus van Sevilla, Malelas, Beda en anderen. In
den tijd van Karel den Grooten, toen men zich weer meer dan vroeger aansloot bij
de modellen der oudheid, werden er weder geschiedwerken in den ouden trant
opgesteld, zooals de Annales en de Vita Caroli magni van Einhard waren. Na het
verval van Karel's rijk ging de geschiedkunde voort op den breederen weg, dien
Eusebius had ingeslagen; daarvan getuigen van de tiende tot aan het begin der
veertiende eeuw de geschiedwerken van Regino, Hermannus Contractus, Adam van
Bremen, Willem van Malmesbury, Otto van Freisingen, Helinand, Sigebert van
Gembloux, Saxo Grammaticus, Matthaeus Parisiensis, Albericus Trium Fontium,
enz. enz. Zij schreven òf wereldkronieken, òf zulke kronieken, die zich aan de
algemeene geschiedenis aansloten. De meeste klommen alzoo op tot Adam, die in
dien tijd natuurlijk door ieder als stamvader van het menschelijk geslacht werd erkend.
Eene andere eenheid van oorsprong vonden de middeleeuwsche geschiedschrijvers
in de overleveringen omtrent de oudste koningen der Westersche volken, die alle
van helden uit den Trojaanschen oorlog heetten af te stammen, De gretigheid, waarmee
men die overleveringen aannam, bewijst, dat men er behoefte aan had, verband te
zien tusschen de geschiedenissen der verschillende volken. Zelfs de meest critische
geschiedschrijver kwam er niet gemakkelijk toe, die overleveringen als onwaar te
verwerpen: daarom vinden wij ze ook bij Vincentius en bij zijn' vertaler Jacob van
Maerlant(1). Op gezag van Godfried

(1) Buckle, in zijne History of Civilisation (ed. New-York 1858) I, p. 224 vlg. heeft er
verschillende voorbeelden van gegeven en daarmee het onwetenschappelijke der
middeleeuwsche geschiedschrijving willen aantoonen. M.i. toont Buckle daardoor, ondanks
zijn streven naar veelzijdigheid, eene bekrompenheid van geschiedbeschouwing, die hem
doet stilstaan bij eene, voor dien tijd zeer verschoonbare, dwaling, en hem belet te zien, welk
een blijk van vooruitgang het was, dat deze dwaling zóó algemeen kon zijn.
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van Monmouth(1) verhaalt hij, hoe Brutus, ‘die van Ascaniuse quam’, en dus kleinzoon
van Aeneas was, na zijn' vader bij ongeluk te hebben gedood, met eenige Trojanen
vluchtte
‘In tlant, dat Albioen hiet.
Dat besat hi ende sijn gediet,
Ende was naer siere namen
Baertaengen genoemt altesamen.
Daer maecti Troyen, dat nu heet
Lonnen, alst bescreven steet.’(2)

Zijn gezel Corineus gaf zijn' naam aan Cornwallis:
‘Corineus en liet ook niet,
Hine hiet tlant naer hem noemen,
Dattem was in deele comen,
Dat noch, alsemen wale weet,
Naer hem Cornuwaelge heet.’(3)

Wat de afkomst der Franken aangaat, Maerlant verhaalt, dat ook die bij de Trojaansche
helden is te zoeken. Volgens de ‘jeesten’, zegt hij,
‘Wasere een, hiet Fransio,
Hectors sone, die ontreet.’(4)

Naar hem zou Frankrijk genoemd zijn, maar hij voegt er bij:
‘Hier namaels, als wi lesen de saken,
Sullen wijs u bet conder maken,’(5)

en dan vertelt hij later, dat Priamus de eerste Frankische koning was en dat deze de
zoon was van Hector's zoon Francio(6).

(1) Zie Galfredus Monumetensis, Historia Britonum (edit. Giles, Londen 1844) p. 20: ‘Brutus
de nomine suo insulam Britanniam sociosque suos Britones appellat.’ Vgl. Matthaeus
Westmonasteriensis, Flores Historiarum (London, 1570), I, p. 66, en Turner History of
England, (London 1839), I p. 63, VII p. 220). Uitvoerig handelt daarover Georg Heeger, Die
Trojanersage der Britten, München, Oldenburg 1886.
(2) Sp. Hist. I2 22 vs. 23-38; vgl. III1, cap. 9-13.
(3) Sp. Hist. III1, 13 vs. 54-58.
(4) Sp. Hist. I2, 19 vs. 32 vlg.
(5) Sp. Hist. I2, 19 vs. 41 vlg.
(6) Sp. Hist. III1, 4 vs. 65-78.
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Dat noemt hij ‘twaerste, dat hi weet’ en hij tracht dat zoo goed en zoo kwaad als het
ging te verbinden met de overlevering, dat de Franken Trojanen zouden zijn geweest,
die onder Antenor naar Pannonië en vandaar naar Frankrijk zouden zijn gekomen,
en achtereenvolgens de namen van Trojanen, Antenoriden, Sycambren en Franken
droegen(1). Ook de Turken werden geacht van Turcus, den zoon van Troilus, af te
stammen(2). Nog lang moest het duren vóór men deze sagen als verdichtsels leerde
erkennen; bij den stand der historische wetenschap in de dertiende eeuw was dat
zeker nog niet mogelijk. Het vereischte een onderzoek van vele eeuwen, om in dezen
waarheid van verdichting te kunnen onderscheiden; maar om die reden mogen wij
aan de middeleeuwsche geschiedschrijvers den naam van wetenschappelijke mannen
niet ontzeggen. Zij verdienen dien naam, omdat ze, zij het dan ook in de beginselen,
bij hun geschiedkundig onderzoek en bij hunne geschiedschrijving dezelfde methode
volgden, als wij nog doen, en als de Grieken en Romeinen nog niet hadden gedaan,
omdat zij òf wereldgeschiedenissen schreven òf althans hunne bijzondere
geschiedenissen als een deel der algemeene geschiedenis voorstelden, omdat zij het
heden beschouwden als voortzetting van het verleden.
Ook trachtten zij - natuurlijk niet alle, maar de beste - een levendiger beeld van
het verleden te geven dan de ouden, zij het ook met de eenvoudigste middelen,
namelijk door uit hunne bronnen niet eene feitenreeks te excerpeeren, maar die
bronnen geheel of gedeeltelijk in hunne werken op te nemen, waardoor de
voorstellingen van tijdgenooten eerst bouwstof der geschiedenis begonnen te worden.
Vandaar ook dat men bij de middeleeuwsche geschiedschrijvers de eerste sporen
van beschavingsgeschiedenis vindt. Het is o.a. een belangrijke stap voor-

(1) Sp. Hist. III1, cap. 4, vs. 11-43. Bij Matthaeus Parisiensis, Historia Angliae major, London
1684, p. 59, leest men: ‘Sicut pleraeque gentes Europae, ita Franci a Trojanis originem
duxerunt.’ Het eerst komt deze sage voor in het derde boek der kroniek van Fredegarius (9de
eeuw). Over den oorsprong der sage zie men Wormstall, Die Herkunft der Franken von
Troja, Münster 1869, en Lüthgen, Die Quellen und der hist. Werth der fränkischen Trojasage,
Bonn 1875.
(2) Sp, Hist. I2, 19 vs. 38 vlg.; vgl. III1 4 vs. 70 vlg.
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waarts, dat Vincentius, en in navolging van hem ook Maerlant, in zijn Speculum
groote stukken uit dichters en prozaschrijvers inlascht, en daardoor een begrip geeft
van den beschavingstoestand der oude volken. Door zoovele spreuken en zedekundige
bespiegelingen van de oude schrijvers mee te deelen, doet hij zien, welk peil van
zedelijkheid in het verleden was bereikt. Dat dat zijn eenig doel was, kan echter niet
worden beweerd: de geschiedenis was in zijn oog de spiegel, waarin men leerde zien,
wat goed en kwaad, nuttig en schadelijk was, en daartoe moest de mededeeling van
die spreuken almede dienen. In dien geest zegt Maerlant:
‘Heeren sullen horen geesten
Van den wijsten enten meesten,
Van dat hier voren is overleden.
Daerin moghensi vinden wijsheden,
Ende in overledene dinghe leren,
Hoe men nu die dinc sal keren.’(1)

Heeft de geschiedenis dus nog wel eene zedelijke strekking, 't is ook de eenige
strekking, die zij heeft. Terwijl Maerlant in zijne werken ‘scone leeringhe ende reine
dachcortinghe(2)’ geeft, is 't hem, evenmin als Vincentius, te doen, om vooral een
fraai kunstwerk te leveren. Zij deelen niets mee wat aangenaam is om te lezen, tenzij
het ook waar is. Naar waarheid streven zij in de eerste plaats, en daarom ook alweder
verdienen zij den naam van wetenschappelijke geschiedschrijvers, in tegenstelling
van de ouden. Zij willen een zoo getrouw mogelijk, niet een zoo schoon mogelijk
beeld van het verleden geven. Die waarheidsliefde komt bij Maerlant overal uit, en
wel vooral als hij met verontwaardiging aan de ridderromanschrijvers verwijt, dat
zij
‘Vraye ystoriën vermorden
Met scone rime, met scoenre tale.
Omdat die worden luden wale,
Entie materie es scone ende claer,
So doen sise verstaen vor waer,’(3)

(1) Heiml. der Heiml. vs. 653-658.
(2) Sp. Hist. I1, Prol. vs. 63 vlg. Rijmbijbel, vs. 35 vlg.
(3) Sp. Hist. IV1, 29 vs. 2-6.
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zegt hij, terwijl hij met niet minder verontwaardiging van de dichters der Frankische
romans uitroept:
‘Die scone Walsche valsche poëten,
Die meer rimen dan si weten,
Beliegen groten Karle vele
In sconen worden, in bispele.’(1)

't Is hem vooral te doen om de waarheid. De leugen, hoe schoon ook voorgesteld,
vindt bij hem geene genade. Al erkent hij, dat Clays van Haerlem, de zoon van vrouwe
Brechte, naar ‘walsche bouken’ in schoone woorden de geschiedenis van Willem
van Oranje meedeelt, toch waarschuwt hij ieder tegen dat leugenachtig werk, omdat
het leugenachtig is, en schoone woorden bij hem het gebrek aan waarheid niet kunnen
vergoeden. Liever verwijst hij daarom voor die geschiedenis naar de in zijn oog meer
geloofwaardige Latijnsche Vita van dien zonderlingen heilige, die men ‘te Sente
Willems in de wostine’ kon vinden(2). Dat het hem om waarheid boven alles te doen
is, geeft hij zelf meermalen te kennen; reeds in zijnen Alexander. waar hij zegt, dat
hij ‘die waerheit mee no min’ wil beschrijven(3), en vervolgens in zijne Historie van
Troyen, waar hij verklaarde:
‘Jacob en dicht niet daernaer
Anders dan hi hout over waer.’(4)

In de inleiding van zijnen Rijmbijbel zegt hij uitdrukkelijk:
‘Nu merct ghi, die hierin zult lesen,
Wat nutschap hier an zal wesen:
Hierin ne vindi favele no boerde,
No ghene truffe, no faloerde,
Maer vraye rime ende ware wort’(5),

en zijnen Spiegel Historiael, waarvan hij betuigt:
‘Niemen en wane no en peinse,
Dat ic dit in boerden veinse’(6),

(1) Sp. Hist. IV1 29 vs. 27-30.
(2) Sp. Hist. IV1 29 vs. 59-76.
(3)
(4)
(5)
(6)

Alexander I vs. 68.
Hist. van Troyen vs. 1927 vlg. (bij Verdam vs. 1086 vlg,).
Rijmbijbel vs. 25-29.
Sp. Hist. I1, prol. vs. 19 vlg.
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prijst hij in dezer voege aan bij ieder, die naar degelijke kennis verlangt:
‘Dien dan die boerde van den Grale,
Die loghene van Perchevale,
Ende andere vele valscher sagen
Vernoyen ende niet en behaghen,
Houde desen Spiegle Ystoriale
Over die truffen van Lenvale;
Want hier vintmen al besonder
Waerheit ende menech wonder,
Wijsheit ende scone leringhe
Ende reine dachcortinghe.’(1)

Het spreekt van zelf, dat iemand, wien het om waarheid te doen is, geene bron, die
binnen zijn bereik ligt, ongebruikt zal laten, en in de middeleeuwen begon men er
dan ook naar te streven, alle bronnen te raadplegen, die men machtig kon worden.
Zoo heeft Vincentius voor zijn Speculum Historiale tal van boeken gebruikt(2), en
daar hij er meestal woordelijke uittreksels uit maakte, wordt hij wel eens met den
naam van compilator bestempeld. Houdt die naam eene afkeuring in, dan verdient
hij een beteren. Waarheidsliefde dreef er Vincentius toe, de woorden zijner bronnen
boven de zijne te verkiezen(3), evenals zij hem aandreef met de meeste nauwkeurigheid
steeds de namen zijner bronnen te noemen(4). Daarin heeft Maerlant hem gevolgd,
maar hij heeft zich niet bepaald tot de door Vincentius geraadpleegde bronnen.
Ondanks de bezwaren in de middeleeuwen verbonden aan het bijeenbrengen van
eene bibliotheek, heeft Maerlant, voor zoover hij vermocht, aan zijn vertalen
bronnenstudie gepaard. Hij is

(1) Sp. Hist. I1 prol. vs. 55-64.
(2) Men vindt ze opgesomd bij Daunou, Histoire Litt. de la France, XVIII, p. 482-485.
(3) Zelf zegt hij, Speculum, Prol. cap. 4: ‘ex meo ingenio pauca et quasi nulla addidi; ipsorum
igitur est auctoritate, meum autem sola partium ordinatione.’
(4) Speculum, Prol. cap. 3: ‘Quoniam ex diversis autoribus hoc opus contextum est, ut sciatur
quid cuius sit, singulorum dictis eorum nomina annotavi, ac ne facile transponerentur de
locis propriis, nequaquam in margine, sed inter lineas ipsas ea inserui.’
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met zekere zelfstandigheid te werk gegaan, zoodat zijne werken, en zijn Spiegel
Historiael in 't bijzonder, kunnen dienen om ons te leeren, op welke hoogte de
middeleeuwsche geschiedvorsching en geschiedschrijving in zijnen tijd stonden.
Zijne zelfstandigheid komt niet alleen hierin uit, dat hij bij zijn vertalen veel heeft
weggelaten, zoodat de Spiegel Historiael ongeveer de helft korter is, dan het
oorspronkelijke van Vincentius(1), maar vooral ook hierin, dat hij zeer veel heeft
ingelascht, voornamelijk in de derde en vierde partie van den Spiegel Historiael,
hetzij eigen opmerkingen, hetzij aanhalingen uit bronnen, die hij buiten het Speculum
om heeft gebruikt. De voornaamste zijn de werken van Orosius, Paulus Diaconus,
Jornandes, Godfried van Monmouth, Albertus Aquensis en Martinus Polonus(2).
Geheel zelfstandig heeft Maerlant de geschiedenis van Vlaanderen, Holland en
Brabant behandeld. Daarbij zullen wij eenige oogenblikken stilstaan.
Van ieder dezer landen geeft hij zoowel een kort geschiedkundig overzicht, in
eens doorloopende, als afzonderlijke mededeelingen, in den Spiegel ingevoegd op
de jaren, waar zij behooren.
De geschiedenis van Vlaanderen strekt zich in doorloopende schets tot 1279 uit,
in uitvoeriger, maar losse mededeelingen tot 1111. Blijkbaar heeft Maerlant deze
geschiedenis met veel zorg bewerkt en goede bronnen gehad, ofschoon wij niet zeker
weten welke. Hij raadpleegde ‘some croniken(3)’, en er waren er in zijnen tijd dan
ook verscheidene. Boudewijn VIII had reeds aan eenige geleerden opgedragen, eene
korte wereldgeschiedenis te schrijven, en daarin vooral op te nemen, wat op
Vlaanderen en Henegouwen betrekking had.(4) Deze Historiae Balduini, zooals

(1) Zie Dr De Vries en Dr Verwijs, Inl. op den Sp. Hist. bl. IX-XII.
(2) Men zie daarover uitvoerig de aangehaalde Inl. op den Sp. Hist. bl. XII-XXXII. Alles
samengenomen zijn er 10,000 verzen in den Spiegel, die in Vincentius' Speculum niet worden
teruggevonden.
(3) Sp. Hist. IV1 54 vs. 47.
(4) Zie Jacques de Guyse, Historia Hanoniae, Lib. XIX cap. 5: ‘a magnis suarum patriarum
clericis inductus fecit historias a mundi creatione abbreviatas usque ad tempora sua sub brevi
epilogatione recolligi atque conscribi, et specialiter historias, quas tangere videbantur
patrias.....quas in gallicano idiomate redigi fecit, quae ab ipso Historiae Balduini
nuncupabantur.’ Vgl. Warnkönig, t.a.p. I. p. 161; Le Glay, t.a.p. I. p. 435.
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zij werden genoemd, zijn niet tot ons gekomen; maar wèl bezitten wij nog eenige
kronieken uit de twaalfde en uit de dertiende eeuw, zooals twee geschriften over den
moord van Karel van Denemarken, het eene van Gualterus, het andere van Galbertus,
beiden van Brugge; eene kroniek, waarvan het eerste deel minstens tot 1171 loopt,
en die in de dertiende en veertiende eeuw is voortgezet: het Actuarium Aquicinctinum
(- 1225); de Henegouwsche kroniek van Gislebert, kanselier van Boudewijn V van
Henegouwen (- 1221); een Chronicon Marcianense (- 1194); een Breve Chronicon
Clarimarisci (- 1286); de kroniek van Willem van Nangis (- 1300); het Cartularium
van Folcuinus en de Annales van Simon, abt van St. Bertinus te Yperen, waarmee
Maerlant's berichten het meest overeenkomen, beide bronnen van het Chronicon
Sancti Bertini, dat echter eerst in de laatste helft der veertiende eeuw is geschreven,
enz. enz.(1). In hoeverre Maerlant die kronieken als bronnen heeft gebruikt, weten wij
echter niet, maar benevens kronieken raadpleegde hij ook heiligenlevens, daar hij
over de Vlaamsche heiligen uitvoeriger wilde zijn, dan Vincentius geweest was.
Daaraan hebben wij berichten omtrent St. Amand, St. Wandregisel, St. Macharius,
St. Eligius en St. Livinus te danken(2).
Wie Maerlant's chronologische opgaven aangaande de regeering der Vlaamsche
graven vergelijkt met de uitkomsten, waartoe de studie van vele eeuwen in onzen
tijd geraakt is, komt tot de overtuiging, dat hij goede bronnen gebruikt heeft en met
groote nauwkeurigheid te werk is gegaan, zoodat hij slechts op enkele punten afwijkt
van hetgeen wij nu als waarheid aannemen. Laten wij het verschil in een enkel jaar
daar, dan vinden wij bij hem slechts zes fouten, waarvan ten minste drie niet aan
hem, maar aan de afschrijvers zijner handschriften te wijten zijn. Eene eerste fout
bestaat hierin, dat Maerlant het voorstelt, alsof Boudewijn III niet tijdens het leven
van zijn' vader, Arnoud I, zou geregeerd hebben, maar na diens dood, welken hij

(1) Zie over deze en andere kronieken Warnkönig, t.a.p. I p. 45-57.
(2) Zie Inl. op den Sp. Hist. bl. XXIX.
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te recht op 't jaar 964 stelt(1); even te recht stelt hij den tijd der regeering van Boudewijn
III op drie jaar(2). Hij moest dus wel in de fout vervallen, Boudewijn III tot 967 te
laten regeeren(3) en dus diens opvolger, Arnoud II, in 967 aan de regeering te laten
komen in plaats van in 964. Daar hij den dood van dezen laatste te recht op 988
stelt(4), moest hij het aantal van diens regeeringsjaren wel als 21 en niet als 24
opgeven(5). Eene tweede fout bestaat hierin, dat hij Diederik van den Elzas twee jaar
te kort en diens zoon Philips twee jaar te lang laat regeeren(6). De derde fout van
Maerlant is, dat hij den dood van Boudewijn VI op het jaar 1073 stelt, het XVIde jaar
der regeering van Keizer Hendrik IV(7). De drie andere fouten zijn niet aan Maerlant,
maar aan de afschrijvers zijner handschriften te wijten. Boudewijn VIII heet XL jaar
geregeerd te hebben(8), maar men moet XI lezen. Verder wordt de duur der regeering
van Arnoud I als XXV jaar opgegeven(9), welk cijfer men in XLV mag veranderen,
wanneer men ziet, dat Maerlant elders(10) Arnoud I 46 jaar doet regeeren, terwijl hij
hem in 918 (liever 919) aan de regeering doet komen en in 964 doet sterven. Eindelijk
zegt Maerlant, dat Boudewijn V XXII jaar geregeerd heeft(11), terwijl elders(12) te recht
XXXII staat, zooals dus ook in de andere plaats moet gelezen worden. Men ziet
alzoo,

(1) Sp. Hist. IV2, 19 vs. 7.
(2) Sp. Hist. III8, 89, vs. 104 en IV2, 22 vs. 3.
(3) Sp. Hist. IV2, 22, vs. 1.
(4) Sp. Hist. IV2, 26, vs. 11.
(5) Sp. Hist. III8, 89 vs. 107; IV2, 22 vs. 17; IV2, 26 vs. 13.
(6) Sp. Hist. III8, 89, vs. 188, 190.
(7) Sp. Hist. IV2, 68 vs. 51. Misschien echter zijn vs. 45-58 van hunne plaats geraakt en moeten
zij volgen achter vs. 36, waar de feiten uit Hendriks XIIde regeeringsjaar, d.i. 1069 of 1070
besproken worden, want dat Boudewijn VI in 1070 stierf, wist Maerlant wel; dit althans
blijkt hieruit, dat hij den dood van Boudewijns vader, Boudewijn V, op 't jaar 1067 (Sp. Hist.
IV2, 63 vs. 1) en den tijd der regeering van Boudewijn VI op drie jaar stelt (Sp. Hist. III8,
89, vs. 125).
(8) Sp. Hist. III8, 89 vs. 203. De verbetering is reeds door Dr M. De Vries en Dr E. Verwijs
aangebracht.
(9) Sp. Hist. III8, 89 vs. 101.
(10) Sp. Hist. IV2, 19 vs. 25.
(11) Sp. Hist. IV2, 63 vs. 5.
(12) p. Hist. III8, 89 vs. 119.
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Maerlant's chronologische opgaven laten weinig te wenschen over, en ook in hetgeen
Maerlant verder mededeelt van de levensbijzonderheden der graven valt weinig te
berispen.
Voor de geschiedenis van het graafschap Holland gebruikte Maerlant als bron het
Chronicon Egmundanum(1), en volgens de laatste uitgevers van den Spiegel Historiael
was dat, met eenige te Egmond bewaarde oorkonden, zijne eenige bron(2). Het blijkt
echter, dat alles wat uit het Chronicon en de oorkonden ontleend is, op eene enkele
plaats na(3), ook voorkomt in de Rijmkroniek van Melis Stoke(4), die dezelfde bronnen
te zijner beschikking had, en dat Maerlant en Stoke niet alleen overal zakelijk, maar
hier en daar zelfs woordelijk overeenstemmen. Reeds vroeger gaf ik eenigen twijfel
te kennen aan de gevolgtrekking der uitgevers van den Spiegel Historiael, dat Stoke
dus Maerlant zou geplunderd hebben, en op het oogenblik acht ik zeer bepaald die
gevolgtrekking onjuist, en neem ik het omgekeerde aan, namelijk dat Maerlant de
kroniek van Stoke geraadpleegd, hier en daar zelfs woordelijk overgenomen heeft.
Het spreekt van zelf, dat ik die zienswijze ook moet rechtvaardigen. Daartoe ga deze
opmerking vooraf: a priori is het zeer onwaarschijnlijk, dat iemand, die het geheele
Chronicon geregeld vertaalt, nu en dan kleine stukjes van eene gedeeltelijke, hier en
daar in een groot werk verspreide, vertaling zou hebben ingelascht, daar de moeite
van het opzoeken veel grooter zou geweest zijn, dan de moeite van het vertalen zelf.
Daarentegen kon iemand, die brokken uit het Chronicon in zijn uitvoerig werk
inlaschte, veel gemakkelijker die brokken aan eene vertaling ontleenen, dan aan het
oorspronkelijke, al kende hij dat dan ook.

(1) Uitg. door F. Sweertius, Rerum Belgicarum Annales, Francofurti 1620 p. 351-371 en door
A. Kluit, Historia Critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae I (Medioburgi 1777).
(2) Zie Inl. op den Sp. Hist. bl. XXVI vlg.
(3) Sp. Hist. IV2 43 vs. 61-65 is aan het Chronicon ontleend en niet bij Stoke te vinden. Maerlant
schijnt dus het Chronicon buiten Stoke om gekend te hebben.
(4) Ik verwijs naar de laatste uitgave der Rijmkroniek van Melis Stoke door Dr W.G. Brill, Utrecht
1885.
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Gaan wij nu na, wat Maerlant van de geschiedenis van Holland meedeelt, dan vinden
wij vooreerst twee hoofdstukken, die een kort overzicht geven van de
gravengeschiedenis tot op Floris V, en waarin 83 verzen letterlijk in dezelfde volgorde
bij Stoke voorkomen(1). Een gedeelte daarvan is de berijming van den giftbrief van
863 (922?), die volgens beide schrijvers ‘tEggemonde lach of leghet’. Meent men wat niet noodig is - dat deze verzen uitdrukkelijk eenige onzekerheid te kennen geven
aangaande de plaats, waar de giftbrief berustte, dan zou men kunnen zeggen: noch
Maerlant noch Stoke bevond zich te Egmond, toen zij die woorden schreven. Men
mag er niet uit afleiden, dat Stoke ze gedachteloos naschreef, omdat hij als Egmonder
monnik wel moest weten, of de brief daar berustte, en dus uit zich zelf wel geene
onzekerheid zou te kennen gegeven hebben, want dat Stoke Egmonder monnik was,
zooals de uitgevers van den Spiegel Historiael voetstoots aannemen, is niet meer
dan een in de lucht hangend vermoeden van vorige eeuwen. Het eenige wat wij van
Stoke weten is, dat hij ‘sgraven clerc’ was, en waarschijnlijk was hij evenmin monnik
als Maerlant en eer Zeeuw (Zierikzeeër?) dan Kennemer.
Geven de letterlijk overeenstemmende verzen ons totnog toe weinig aanleiding
om te bepalen, wie hier nageschreven heeft(2), hetgeen verder zakelijk overeenstemt
behoeft men maar naast elkaar te leggen om in te zien, dat het werk van Maerlant
verkort is overgenomen uit dat van Stoke. Vooral valt

(1) Sp. Hist. IV1 45 vs. 9-81; 46 vs. 1-10 = Stoke I vs. 317-402. Maerlant heeft alleen
tusschengevoegd 45 vs. 21 vlg: ‘Enen edelen man van grote magen, alse wi den jeesten horen
gewagen.’ Onder die jeesten moet veeleer Stoke's Rijmkroniek dan het Chronicon
Egmundanum verstaan worden, omdat juist Stoke met nadruk tracht te betoogen, dat de
Hollandsche graven van aanzienlijke afkomst waren. Zie Stoke I. vs. 631-650.
(2) Ik wijs alleen nog op de nadere bepaling van Bladele bij Stoke I vs. 389: ‘dat een dorp is
ende so heet’ en Sp. Hist. IV1, 45 vs. 83: ‘Een dorp, dat upde Kempine steet.’ Maerlant heeft
blijkbaar zijne bron bij gissing verbeterd. Dat de plaatsbepaling van Bladele aanleiding
gegeven heeft tot veel geschrijf, ziet men o.a. uit B. Huydecoper, Aant. op Stoke's Rijmkroniek
I bl. 217 vlg., en bij Mr W.C. Ackersdijck, Nieuwe Werken v.d. Maatsch. der Ned. Lett. III
2 bl. 343-362.
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dat in het oog bij den giftbrief van 868 (969?), die bij Stoke in zijn geheel vertaald
is en waarvan Maerlant slechts een uittreksel mededeelt(1). Aardig is het te zien, hoe
Maerlant ook hier weder niet overnam zonder critiek te oefenen. Stoke zeide van
Dirk I en Dirk II:
‘Hi ende sijn vader, als ict vant,
Waren graven van Hollant
Hondert jaer twintich ende vive,’(2)

en Maerlant, die dat bijna woordelijk, met eenige verandering in de woordschikking,
overnam, voegde er deze ironisch-critische opmerking aan toe:
‘Dit waren twee van langen live’(3).

De hier en daar in den Spiegel Historiael verspreide stukken, welke wat uitvoeriger
de geschiedenis der Hollandsche graven behandelen tot het jaar 1112, zijn alle, schoon
niet meer woordelijk, aan Stoke ontleend. Wel zou men ook aan zelfstandig gebruik
van het Chronicon Egmundanum bij Maerlant kunnen denken, omdat de behandelde
stof daaruit ook door Stoke geput is, maar er zijn toch enkele gedeelten, die niet in
het Chronicon gevonden worden, en steeds draagt Maerlant's werk het kenmerk van
verkort te zijn uit Stoke en niet door Stoke te zijn uitgebreid(4).
(1) Stoke I vs. 403-445 en Sp. Hist. IV1, 46 vs. 11-24, waar men vooral lette op de woordelijk
uit Stoke overgenomen vs. 16 en 23. Vgl. nog Stoke I vs. 463-490 met Sp. Hist. IV1, 46 vs.
25-46 en let daar op de overeenstemming van vs. 27 vlg., 34, 36-42, 43-46.
(2) Stoke I vs. 797-799
(3) Sp. Hist. IV1, 46 vs. 77-80. Ik voeg hier nog eenen voorslag tot tekstverbetering bij op Sp.
Hist. IV2 26 vs. 71 vlg., waar van denzelfden Dirk II gezegd wordt:
‘Grave bleef hi naden vader
Omtrent V jaer al te gader,’
en waar men blijkbaar moet lezen
‘Grave bleef hi metten vader
Hondert XXV jaer te gader.’
(4) Dat hier in bijzonderheden aan te wijzen, zou veel te veel plaatsruimte kosten; doch opdat
ieder zelf kunne oordeelen, geef ik van al Maerlant's plaatsen de overeenkomstige uit Stoke
op, en wel eerst alle, die hare stof uit het Chronicon Egmundanum geput hebben. Sp, Hist.
IV2, 26 vs. 21-32 = Stoke I vs. 797-799, 559-576; Sp. Hist. 26 vs. 33-39 = Stoke I vs. 563-568,
571-577; Sp. Hist. 26 vs. 40-44 = Stoke I vs. 623-629; Sp. Hist. 26 vs. 45-50 = Stoke I vs.
656-666; Sp. Hist. 26 vs. 51-64 = Stoke I vs. 683-705; Sp. Hist. 26 vs. 65-72 = Stoke I vs.
781-788, 793 vlg., 797-799; Sp. Hist. 27 vs. 83-106 = Stoke I vs. 897-913; Sp. Hist. 27 vs.
107-113 = Stoke I vs. 917-923; Sp. Hist. 27 vs. 114-116 = Stoke I vs. 1033 vlg.; Sp. Hist.
43 vs 51-60 = Stoke I vs. 1029-1034; Sp. Hist. 43 vs. 66-70 = Stoke I vs. 924-929; Sp. Hist.
55 vs. 53-72 = Stoke I vs. 1039-1059; Sp. Hist. 61 vs. 23-49 = Stoke I vs. 1096-1120, 1129
vlg., Sp. Hist. 68 vs. 45-50 = Stoke I vs. 1181-1187; Sp. Hist. 68 vs. 59-84 = Stoke I vs.
1197-1245; Sp. Hist. 68 vs. 85-94 = Stoke I vs. 1287-1312; Sp. Hist. 71 vs. 1-8 = Stoke I vs.
1303-1312; Sp. Hist. 71 vs. 9-21 = Stoke II vs. 1-18; Sp. Hist. IV3 29 vs. 35-41 = Stoke II
vs. 103-114; Sp. Hist. 29 vs. 42-50 = Stoke II vs. 75-85. Niet aan het Chronicon Egmundanum
ontleend zijn: Sp. Hist. IV2 27 vs. 54-82 = Stoke I vs. 802-804, 845-858; Sp. Hist. 43 vs.
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Dat Maerlant Stoke's werk gebruikt zal hebben en niet omgekeerd, wordt door de
chronologie hunner werken eer bevestigd dan weersproken. Wij hebben reeds gezien,
dat Maerlant zijne vierde partie op zijn vroegst in 1286 begon en dat het laatste
gedeelte er van eerst tusschen 1288 en 1294 geschreven is en, daar het onvoltooid
bleef, wel niet vóór Maerlant's dood zal verspreid zijn. Melis Stoke daarentegen kon
zijne kroniek reeds in 1283 begonnen hebben en had het eerste deel er van, dat
oorspronkelijk een afzonderlijk, aan Graaf Floris V opgedragen, werk vormde, in
elk geval vóór 1291 voltooid, doch, daar de kroniek niet zeer uitgebreid is, kon zij
evengoed reeds in 1283, in elk geval vóór Maerlant zijne vierde partie begon, voltooid
en verspreid zijn, en zelfs aan Maerlant zijn toegezonden door Floris V, voor wien
hij bezig was zijnen Spiegel Historiael te schrijven.
De kroniek van Stoke is in zekeren zin een politiek geschrift. Het dient gedeeltelijk
ook om te betoogen, dat Friesland rech-

71-76 = Stoke I vs. 1155-1159; Sp. Hist. 62 vs. 52-84 = Stoke I vs. 1131-1154; Sp. Hist. 68
vs. 51-58 = Stoke I vs. 1165-1171; Sp. Hist. 68 vs. 75-103 = Stoke I vs. 1189-1196; Sp. Hist.
82 vs. 101-110 = Stoke II vs. 51-69. De opgave van de zeven Duitsche keurvorsten, die wij
bij Stoke I vs. 961-996 en bij Maerlant, Sp. Hist. IV2, 40 vs. 13-50 vinden, hebben zij
onafhankelijk van elkaar aan eene andere bron dan het Chronicon Egmundanum ontleend.
Zoo is het ook met de geschiedenis van Radboud's doop. Stoke I vs. 143-185 vulde de korte
aanteekening in het Chronicon Egmundanum uit de Vita Wulframi aan, en Maerlant, Sp. Hist
III8 59 vs. 7-106 vertaalde Vincentius, die het verhaal uit Wulfram's leven had overgenomen.
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tens aan de Hollandsche graven toekomt en dat de Friezen, die zich voor hun recht
op onafhankelijkheid beriepen op het zoogenaamde privilegie van Karel den Grooten,
zich beriepen op eene niet bestaande of valsche oorkonde(1). Maerlant heeft ook hierin,
terwille van Floris V, Stoke gevolgd. Ook hij heeft een uitvoerig betoog aan dat
privilegie gewijd, dat, volgens hem, wel ‘met botren ghebullet’ moest zijn en daarom
‘ghene zonne conste gedogen’, omdat men het anders wel zou laten zien(2).
Voor de geschiedenis van Brabant had Maerlant niet zulke goede bronnen als voor
die van Vlaanderen en Holland. Hij wist niet eens de regeeringsjaren der hertogen,
zooals hij zegt:
‘Haer geslachte vindic al claer;
Maer ic en vinde niet wel die jaer
Besceden van hen allegader,
Hoe lange elc kint na den vader
Regneerde up erderike’(3),

en heeft dan ook blijkbaar niet anders dan eene korte genealogie der Brabantsche
hertogen, zooals er vele in omloop waren, tot zijne beschikking gehad. Hij noemt
die ‘die Brabantsche vite(4)’ en heeft daaraan vooreerst het doorloopende overzicht
der hertogen tot op Jan I ontleend(5); maar bovendien schijnt het ook voor een gedeelte
der hier en daar verspreide uitvoeriger geschiedenis van Brabant, die tot 1107 loopt,
zijne eenige bron geweest te zijn(6). Verder weet hij van de Brabantsche geschiedenis
niets anders, dan hetgeen hij er bij Vincentius van vond(7) en hetgeen Melis Stoke er
in zijne kroniek van mededeelde(8).

(1) Zie o.a. Stoke I vs. 242-258, 303-314, 530-542.
(2) Sp. Hist. III8, 93 vs. 115-222.
(3) Sp. Hist. III7, 55 vs. 99-103.
(4) Sp. Hist. IV2, 35 vs. 28.
(5) Sp. Hist. III7, 56 en 57.
(6) Namelijk voor hetgeen hij vertelt Sp. Hist. IV2 34 vs. 25-78; 35 vs. 1-32.
(7) Namelijk Sp. Hist. IV2, 37 vs. 7-54; 60 vs. 31-46; IV3 28 vs. 9-28.
(8) Sp. Hist. IV2 68 vs. 45-50, 59-106 is ontleend aan Stoke I vs. 1181-1187, 1197-1245,
1280-1312 en niet omgekeerd door Stoke overgenomen, daar de mededeeling bij Stoke
regelmatig en bij Maerlant wat verward is. Ofschoon het Chronicon Egmundanum hier aan
Stoke de stof leverde, schijnt Maerlant niet daaruit, maar wel bepaaldelijk uit Stoke geput
te hebben.
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Raadpleegde Maerlant bij zijnen Spiegel Historiael verschillende bronnen behalve
het werk, dat hij vertaalde, hij deed dat ook bij zijne andere werken. Toen hij zijnen
Rijmbijbel schreef, vergeleek hij Comestor's Historia Scolastica geregeld met den
Bijbel en de Apocriefe boeken van het Oude Testament(1). Ook toen hij zijne Historie
van Troyen dichtte naar den Roman de Troye van Benoit de St. More, gebruikte hij
andere werken, waarvan hij eene geheele of gedeeltelijke vertaling in zijn gedicht
invoegde, en die hij dan ook in zijnen Spiegel Historiael met Benoit als bronnen
zijner Historie van Troyen opgeeft(2). Het zijn: 1o de geheele Achilleis van Papinius
Statius, die men als vs. 4779-5362(3) en 5440-6506 in de Historie van Troyen vertaald
vindt; 2o de Metamorphosen van Ovidius, waaruit de strijd van Achilles en Cygnus
(uit het XIIde boek) met nog het een en ander vertaald is als vs. 18152-18488, doch
zonder dat Maerlant melding maakt van Cygnus' verandering in eenen zwaan, terwijl
vs. 25712-27049 overeenstemmen met het verhaal van het pleit van Ajax en Ulysses
over de wapenrusting van Achilles (Metamorphosen XIII vs. 1-394), en vs.
27050-27720 met de geschiedenis van Theseus en Pirithous en van den strijd der
Centauren en Lapithen volgens het XIIde boek van de Metamorphosen, en 3o de
Aeneis van Virgilius, waarvan eene beknopte vertaling bijna een zesde gedeelte van
de Historie van Troyen uitmaakt, daar Maerlant er eerst zijne beschrijving van Trojes
ondergang (IIde boek) als vs. 31571-32379 en ten slotte de geheele geschiedenis van
Aeneas' zwerftocht als vs. 35613-40850 aan ontleend heeft. Bovendien worden
Virgilius en Ovidius nu en dan aangehaald om het oorspronkelijke van Benoit te
bestrijden of te verbeteren(4). Merkwaardig

(1) Zie boven bl. 358 vlg.
(2) Sp. Hist. I2 14 vs. 42-44, reeds boven, bl. 51, aangehaald.
(3) Het Hs. heeft hier (volgens de laatste uitgave) eene grappige verschrijving: er staat, vs. 4779:
‘Hier moet ic laten by noets werck’ in plaats van ‘Benoets werck.’
(4) Zie bv. Historie van Troyen vs. 19572, 30272, 31429-31440, 31554, 33336, 33476, 34978,
34990.
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is het zeker, dat Konrad von Würzburg, die, na Herbort von Fritslâr en Maerlant,
niet lang vóór 1287, zijn sterfjaar, in zijn Trojanische Krieg(1) eene nieuwe bewerking
van Benoit's Roman de Troie leverde, daarin ook, evenals Maerlant, stukken uit
classieke schrijvers opnam, voornamelijk uit Statius' Achilleis en uit de Heroides en
de Metamorphosen van Ovidius(2). In de wijze van bewerking der geschiedenis
stemden dus, zooals wij zien, de dichters der dertiende eeuw tamelijk wel overeen.
't Lag in den geest des tijds niet alleen om bij het vertalen met zekere vrijheid te werk
te gaan, maar zelfs om daarbij eene zelfde methode te volgen. Dat blijkt ook weder
uit eene uitvoerige uitweiding in Maerlant's Alexander, die niet in het oorspronkelijke
van Gauthier de Chastillon voorkomt. Wij vinden daarin(3) een, later in de Historie
van Troyen(4) overgenomen, geographisch overzicht der toen bekende wereld; en
merkwaardig is het, dat ook in de algemeene kroniek van Rudolf van Ems, in 't
midden der dertiende eeuw geschreven, eene uitweiding van 1500 verzen over
hetzelfde onderwerp voorkomt(5).
Door na te gaan, welke bronnen Maerlant voor zijne verschillende werken heeft
geraadpleegd, kunnen wij eenigszins over den omvang zijner kennis en belezenheid
oordeelen; en die omvang is voor een middeleeuwsch clerc inderdaad eerbiedwekkend;
want tellen wij de werken, die Maerlant vertaalde of waaruit hij ter aanvulling en
uitbreiding van zijne vertalingen putte, bij elkaar, dan komen wij tot een getal van
minstens 38 boeken of bundels, waaronder zeer omvangrijke. Ik heb er de volgende
lijst van opgemaakt, waarin ik om de volledigheid ook die heb opgenomen, welke
juist niet voor zijne eigenlijke geschiedwerken bronnen zijn geweest.
B i j b e l e n A p o c r i e f e b o e k e n van het Oude Testament, voornamelijk
geraadpleegd bij den Rijmbijbel, maar

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Uitg. door A. von Keller, Stuttgart 1858.
Zie Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung II (Leipzig 1871) p. 82-84.
Alexander VII vs. 837-1776. Zie boven bl. 36.
Historie van Troyen, vs. 28316-29346.
Zie daarover vooral Doberentz, Zeitschrift für deutsche Philologie XII p. 257 vlgg., 387
vlgg., XIII p. 29 vlgg., 165 vlgg.
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ook bij de andere werken, zooals de Alexander, de Merlijn en de Sp. Hist.(1).
V i r g i l i u s , Aeneis, verkort in de Historie van Troyen(2).
O v i d i u s , Metamorphosen, gebruikt bij de Historie van Troyen(3).
F l a v i u s J o s e p h u s , Bellum Judaicum, bron voor Die Wrake van
Jherusalem(4), gebruikt bij den Merlijn(5).
P a p i n i u s S t a t i u s , Achilleis, geheel opgenomen in de Historie van Troyen(6).
P s e u d o - A r i s t o t e l e s , Secreta Secretorum, bron van de Heimlicheit der
Heimlicheden(7), en gebruikt bij den Alexander(8) en den Sp. Hist.(9).
G e s t a P i l a t i en M o r s P i l a t i , gebruikt bij den Merlijn(10).
O r o s i u s , De Hormesta Mundi, gebruikt bij den Sp. Hist.(11).
H i e r o n y m u s , Vitae patrum, gebruikt bij de Historie van Troyen, vs.
13767-13826.
J o r n a n d e s , De Origine et rebus gestis Getarum, gebruikt bij den Sp. Hist.(12).
M a r t i n u s v a n B r a g a (Pseudo-Seneca), Liber de Moribus, gebruikt bij
den Sp. Hist.(13).
M a r t i n u s v a n B r a g a , De quatuor virtutibus cardinalibus, gebruikt bij
den Sp. Hist.(14).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Zie boven bl. 358-360.
Zie boven bl. 51 en bl. 378.
Zie boven bl. 51 en bl. 378.
Zie boven bl. 65 vlg.
Zie Tijdschrift voor Ned. taal en letterkunde I bl. 341.
Zie boven bl. 51 en bl. 378.
Zie boven bl. 59.
Zie boven bl. 36.
Zie boven bl. 59.
Zie Tijdschrift voor Ned. taal en letterkunde I bl. 338-341.
Zie Inl. Sp. Hist. bl. XIII en XIV.
Zie Inl. Sp. Hist. bl. XV.
Zie Inl. Sp. Hist. bl. XIV.
Zie boven bl. 133.
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J o h a n n e s D a m a s c e n u s ' werken in Latijnsche vertaling, gebruikt bij Die
Clausule van der Bible(1).
P a u l u s D i a c o n u s , Historia Miscella. gebruikt bij den Sp. Hist.(2).
P e t r u s A l f o n s u s , Disciplina clericalis cap. 3, gebruikt bij den Alexander(3).
C o s m o g r a p h i a van eenen voorlooper van Honorius Augustodunensis,
gebruikt bij den Alexander en de Historie van Troyen(4).
M a r b o d e u s v a n R e n n e s , Lapidarius, vermoedelijke bron van den
Lapidarijs, en gebruikt bij Der Naturen Bloeme(5).
G o d f r i e d v a n M o n m o u t h , Historia regum Brittanniae, gebruikt bij den
Sp. Hist.(6).
L a t i j n s c h l i e d De passione Domini, vexillo crucis et vulneribus Christi,
vertaald onder den titel Van ons Heren wonden(7).
B e r n a r d u s v a n C l a i r v a u x , Sermones in Assumptione beatae Mariae,
gebruikt bij Die Clausule van der Bible(8).
P e t r u s C o m e s t o r , Historia Scolastica, vertaald als Rijmbijbel(9).
G a u t h i e r d e C h a s t i l l o n , Alexandreis, vertaald als Alexanders Geesten(10).
C h r o n i c o n E g m u n d a n u m , gebruikt bij den Sp. Hist.(11).
A l b e r t u s A q u e n s i s , Historia Hierosolymitanae expeditionis, gebruikt bij
den Sp. Hist.(12).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Zie Clausule van der Bible vs. 404 en vgl. boven bl. 120.
Zie Inl. Sp. Hist. bl. XIV vlg.
Zie boven bl. 36.
Zie boven bl. 36 en 379.
Zie boven bl. 48.
Zie Inl. Sp. Hist. bl. XXIV vlg.
Zie boven bl. 71.
Uit Sermo IV (Bernardi, Opera Omnia, Parisiis 1602 p. 256 KL) is vertaald vs. 443-468. Zie
Dr E. Verwijs, Jacob van Maerlant's Strophische Gedichten, Gron. 1880, bl. 182 vlg.
Zie boven bl. 64 vlg.
Zie boven bl. 33-36.
Zie boven bl. 373.
Zie boven bl. 156.
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T h o m a s C a n t i m p r a t e n s i s , De Naturis Rerum, vertaald als Der Naturen
Bloeme(1).
V i n c e n t i u s B e l l o v a c e n s i s , Speculum Naturale, gebruikt bij Der Naturen
Bloeme(2).
V i n c e n t i u s B e l l o v a c e n s i s , Speculum Historiale, vertaald als Spiegel
Historiael(3).
A c t a S a n c t o r u m , levensbeschrijvingen van St. Barbatus, St Amand, St.
Wandregisel, St. Macharius, St. Eligius en St. Livinus, gebruikt bij den Sp.
Hist.(4), en van St. Clara, afzonderlijk vertaald maar verloren(5).
B o n a v e n t u r a , Vita Sancti Francisci, vertaald als St. Franciscus leven(6).
M a r t i n u s P o l o n u s , Chronicon Summorum Pontificum atque Imperatorum
Romanorum, gebruikt bij den Sp. Hist.(7).
P r o c e s s u s D i a b o l i , vertaald ingevoegd in den Merlijn(8).
C h r o n i c a F l a n d r i a e e t B r a b a n t i a e , gebruiktbij den Sp. Hist.(9).
B e n o i t d e S t . M o r e , Roman de Troie, vertaald als Historie van Troyen(10).
R o b e r t d e B o r r o n , Joseph d'Arimathie en Merlin, vertaald als Historie
van den Grale en Boeck van Merline(11).
R o m a n d e To r e c , vertaald als Roman van Torec(12).
E i k e v o n R e p g o w , Saksenspiegel III A, 42, vertaald als vs. 521-533 van
den Eersten Martijn(13).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Zie boven bl. 60 vlg.
Zie boven bl. 61.
Zie boven bl. 73.
Zie Inl. Sp. Hist. bl. XXIX.
Zie boven bl. 69.
Zie boven bl. 68.
Zie boven bl. 239.
Zie boven bl. 118 vlg. en 356.
Zie boven bl. 370 en 377.
Zie boven bl. 49 vlg.
Zie boven bl. 45 vlg.
Zie boven bl. 47.
Zie boven bl. 292 en 357.
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S e g h e r D e n g o t g a f , Dat prieel van Troyen met de vervolgen, ingevoegd in de
Historie van Troyen(1).
M e l i s S t o k e , Rijmkroniek gebruikt bij den Sp. Hist.(2).
Behalve deze werken, die Maerlant voor de zijne gebruikte, kende hij er ook nog
andere, die hij óf terloops vermeldt, óf min of meer uitvoerig bestrijdt.
Tot de eerste behooren: eene vertaling van Cato's ‘bouc van seden’(3) of de ons als
Dietsche Catoen bewaard gebleven vertaling der Disticha Catonis(4); eene vertaling
der Aesopische fabels, ‘ghedicht in rime scone ende fijn’ door ‘Calfstaf ende
Noydekijn’(5) en waarschijnlijk dezelfde, waarvan ons 67 fabels onder den naam
Esopet bewaard gebleven zijn(6); eene Vita St. Servatii(7), hetzij in het Latijn, hetzij,
zooals waarschijnlijk is, in het Dietsch van Heinric van Veldeke(8), en vermoedelijk
ook de gedichten van Rustebuef(9).
Tot de werken, die Maerlant bestrijdt, behooren de Cyclopaedia Anticlaudiani van
Alanus ab Insulis(10), eene door Willem Utenhove van Aardenburg uit het Fransch in
het Dietsch vertaalde, maar nu verloren Bestiaris(11), een door eenen ‘pape in
Vlaenderlant’ uit het Fransch in het Dietsch vertaald, maar nu verloren Dichte van
ons Heren Wrake(12), de Peregrinatio Sancti Brandani abbatis(13) en een zeer groot
aantal ridderromans, waarop wij later terugkomen.

(1) Zie boven bl. 50.
(2) Zie boven bl. 373-377.
(3) Sp. Hist. I5, 73 vs. 51-54.
(4) Het laatst uitgegeven door Dr A Beets, Gron. 1885.
(5) Sp. Hist. I3, 3 vs. 1-12.
(6) Het laatst door mij uitgegeven te Gron. 1881.
(7) Sp. Hist. III5, 22 vs. 77-84.
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Uitgegeven door J.H. Bormans, Maastricht 1858.
Zie boven bl. 70 en 76.
Eerste Martijn vs. 576-585, en zie boven bl. 265.
Der Naturen Bloeme, prol. vs. 101-111.
Merlijn vs. 20-35; vgl. vs. 224-229, vs. 589-611. Zie ook boven bl. 46.
Alexander VII vs. 1745-1748; vgl. Sp. Hist. III6, 56 vs. 1-28 (naar Vincentius). Maerlant
doelt daar veeleer op het Latijnsche, o.a. door Dr Carl Schröder (Sanct Brandan Erlangen
1871 p. 1-48) uitgegeven reisverhaal, dan op de Dietsche Reise van St. Brandaen, die eerst
in de 14de eeuw uit het Hoogduitsch vertaald schijnt te zijn.
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Bovendien moet men bedenken, dat Maerlant nog van allerlei schrijvers uit de oudheid
en de middeleeuwen uitvoerige stukken kende, die letterlijk overgenomen waren in
door hem vertaalde werken. Zoo vond hij in het Speculum van Vincentius groote
stukken niet alleen uit bijna alle toen bekende geschiedschrijvers, maar ook uit de
classieke dichters(1), uit kerkvaders en stichtelijke schrijvers der middeleeuwen, terwijl
hij in De Naturis Rerum van Thomas van Cantimpré uittreksels aantrof uit de
bekendste werken der schrijvers over natuurlijke historie en geneeskunde(2). De
bronnen, waaruit Maerlant zijne kennis geput heeft, waren dus vele en van velerlei
soort.
Bij het gebruik van vele bronnen, die somtijds van elkaar afwijkende, ja aan elkaar
tegenstrijdige berichten bevatten, wordt schifting van die verschillende berichten
eene gebiedende noodzakelijkheid. Bronnenstudie leidt dus van zelf tot critiek van
de waarde der bronnen, die zich bij den geschiedvorscher moet paren aan de critiek
van de innerlijke waarschijnlijkheid der berichten. Meer dan in de oudheid vinden
wij in de middeleeuwen zoowel de critiek der geloofwaardigheid als die der
waarschijnlijkheid toegepast. Vincentius levert daarvan het bewijs en ook bij Maerlant
vinden wij telkens voorbeelden van een eerlijk streven naar historische critiek. Dat
hij desniettegenstaande veel als geschiedkundig waar moest aannemen, wat wij nu
eindelijk geleerd hebben als fabel of vervalschte overlevering te verwerpen, kan ons
echter niet verwonderen: de geschiedschrijvers begonnen in Maerlant's tijd pas de
eerste schreden op het gebied der wetenschap te doen; uit den chaos van grillige
overleveringen, in onkunde of met opzet vervalscht, en maar al te spoedig geloofd
en verbreid, kon niet zoo gemakkelijk het licht der waarheid te voorschijn treden.
Eeuwen van verstandige werkzaamheid moesten er voorbijgaan vóór de
scherpzinnigheid der nu te weinig gewaardeerde geschiedvorschers van 't verleden
vruchten kon dragen. Die vruchten echter zijn in kiem reeds aanwezig in de, zij 't
dan ook gebrekkige, critiek der middel-

(1) Wij vermeldden ze reeds boven bl. 133.
(2) Wij vermeldden ze reeds boven bl. 349 vlg.
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eeuwsche geschiedschrijvers, en daarom is het niet onbelangrijk eenige proeven te
geven van de wijze, waarop Maerlant critiseert. Wij zullen er uit zien, dat zijne
methode voor een groot deel dezelfde is als die, welke wij nu volgen.
Twijfel aan de waarheid eener mededeeling kan bij ons op twee wijzen worden
gewekt: vooreerst door het karakter der mededeeling zelve, en ten tweede door de
onbetrouwbaarheid van den persoon, aan wien wij haar te danken hebben. Wij
betwijfelen of verwerpen een verhaal, dat onmogelijkheden, onwaarschijnlijkheden
of tegenstrijdigheden voor gebeurtenissen wil doen doorgaan. Onmogelijk noemen
wij, wat strijdt met de natuurwetten, dus alles wat wonder heet. Maerlant echter
betwijfelde, evenmin als iemand anders in de middeleeuwen, de mogelijkheid van
wonderen. Hij geloofde er aan, ten deele omdat hij in Gods almacht geloofde, maar
ten deele ook omdat hij, evenmin als zijne tijdgenooten, er zich voldoende rekenschap
van kon geven, wat natuurwetten waren. De grens tusschen het wonder, als inbreuk
op eene natuurwet, en het wonder, als verwondering- en bewondering-wekkende,
niet alledaagsche gebeurtenis, werd door hem nog niet scherp getrokken. Ook was
veel voor hem geen wonder, dat wij nu zoo zouden noemen, niet omdat hij het toen
zag gebeuren, en wij het nu niet meer zien, maar omdat zijne geschiedboeken er veel
meer van overvloeiden dan de onze, die wij er van hebben gezuiverd.
Het geloof aan het wonder was in Maerlant's tijd veel minder een godsdienstig
geloof, dan het nu is, want men nam toen even gemoedelijk aan, dat de duivel, als
dat God wonderen kon verrichten. Men geloofde aan toovenaars, wier wonderkracht
slechts gradueel van Gods wonderkracht verschilde. Als Maerlant heeft verteld, dat
Jezus het dochtertje van Jaïrus opwekte, en dat het meisje, na uit den doode verrezen
te zijn, spijze nam, voegt hij er bij:
‘Dats verrisenesse warachtech;
Men vint toverie so machtech
Daer men die dode bi doet verrisen;
Maer sine eten in gherre wisen.’(1)

(1) Rijmbijbel vs. 23159-23162. Maerlant heeft hier niet alles van Comestor vertaald. Deze zegt
van de magi: ‘loqui eos et incedere faciunt, sod comedere nequaquam possunt.’
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Dat Maerlant in overeenstemming met zijne tijdgenooten aan de tooverkracht van
allerlei natuurvoorwerpen gelooft, hebben wij reeds gezien. Heeft hij nu verhaald,
dat een engel aan Tobias beval, een stuk van eene vischlever te roosteren om door
den reuk daarvan verschillende duivels te verdrijven, dan zegt hij, ten einde te
verhoeden, dat men het betwijfele:
‘Ende dans geen wonder; als ons scriven
Ware boeken, nu nemets goom,
So wast noch sulkerhande boom,
Als menne bernet, dattie rooc
Die duvle verdrivet ooc.
Ooc vint men precieuse steene,
Die duvle verdriven ghemeene.’(1)

Verhalen van wat wij nu wonderen zouden noemen werden alzoo door Maerlant niet
betwijfeld, en toch vinden wij zoo nu en dan bij hem het bewijs, dat een wonder hem
ook al te wonderlijk kan voorkomen, om geloof te vinden. Zoo b.v. verwerpt hij als
‘loghene ende el niet’ de sage van den Zwaanridder, volgens welke Godevaert van
Bouillon van een' zwaan zou zijn afgestamd, want, zegt hij,
‘Noch wijf, no man, alsict vernam,
Ne was noit zwane, daer hi af quam;
Al eist dattem Brabanters beroemen,
Datsi van den zwane sijn coemen,
Si willen meer edelheit bescriven
Dan van mannen ende van wiven.’(2)

Vreemd is het echter, dat Maerlant, die hier met zooveel verontwaardiging tegen de
Zwaanriddersage te velde trekt, zelf bij die gelegenheid uit slordigheid eene historische
fout maakt, door te zeggen, dat Godevaert's moeder Ide ‘van grote Karles geslachte’
was. Uit zijn eigen Spiegel Historiael toch leert men, dat Ide uit het geslacht der
heeren van Ardennen was gesproten. Maerlant verwart haar met hare tante Oede, die
door haar huwelijk met

(1) Rijmbijbel vs. 15594-15600.
(2) Sp. Hist. IV3, 22 vs. 75-88; vgl. 6 vs. 5-11 en 30-32.
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Lambrecht van Leuven de stammoeder werd van het geslacht, waaruit na de Ardenners
Godevaert met den baard de eerste hertog van Brabant was, wiens afstammeling Jan
I in Maerlant's tijd regeerde. Daar die Lambrecht nu eene dochter uit het geslacht
der Karolingen tot grootmoeder had, konden de latere hertogen van Brabant
afstammelingen van Karel den Grooten heeten, maar Godevaert van Bouillon niet.
Een verhaal, dat geen wonderdadig karakter draagt, kan om de eene of andere
reden onwaarschijnlijk zijn, en is dat het geval, dan wordt het door den
geschiedschrijver als verdacht gebrandmerkt. Zulke verhalen komen ook bij Maerlant
voor, en dan aarzelt hij ook niet zijnen twijfel aan de waarheid zijner mededeeling
uit te spreken. Terwijl hij veel aannemelijk vindt, wat wij nu geneigd zijn terstond
als bakersprookjes te verwerpen, komt het ook wel eens voor, dat hij in twijfel trekt,
wat wij nu als bewezen waarheid erkennen, b.v. het bestaan van tegenvoeters:
‘Hier af telt men redene blint,
Dat daer liede sijn, sonder waen,
Dat haer voete jegen donse gaen,
Ende men heetse Antypodes;
Maer wet wel dat dit favele es.’(1)

Daar Maerlant niet wist, dat de aarde een om zijne as wentelende bol is, moest hij
de verhalen, die er omtrent tegenvoeters in omloop waren(2), wel voor fabelen houden.
Zoo berust

(1) Sp. Hist. I1, 29 vs. 62-66.
(2) Reeds de Pythagoraeërs en de meeste andere Grieksche wijsgeeren hadden aangenomen, dat
de aarde een bol is. Ook vindt men reeds in de oudheid opgemerkt, dat zij om hare as wentelt:
de twee voorwaarden, waarop men het bestaan van tegenvoeters kan aannemen, waarover
dan ook door Plutarchus, De facie in orbe Lunae, wordt gesproken. Men zie daarover verder:
Aristoteles, De Coelo, II 14, Plinius, Hist. Nat. II 64 en 65, Seneca, Naturales Quaestiones,
praef. § 11, Strabo en Ptolemaeus. Van belang is ook de plaats bij Cicero Acad. Prior. II 39
§ 123: ‘Dicitis esse e regione nobis, e contraria parte terrae, qui adversis vestigiis stent contra
nostra vestigia, quos antipodas vocatis; cur mihi magis succensetis, qui ista non aspernor,
quam eis, qui, quum audiunt, desipere nos arbitrantur? Hicetas Syracusius, ut ait Theophrastus,
coelum, solem, lunam, stellas, supera denique omnia stare censet, neque praeter terram rem
ullam in mundo moveri; quae quum circum axem se summa celeritate convertat et torqueat,
eadem effici omnia, quae, si stante terra coelum moveretur. Atque hoc etiam Platonem in
Timaeo dicere quidam arbitrantur, sed paullo obscurius.’ Men had althans in de middeleeuwen
op dit punt over het algemeen juister voorstellingen kunnen hebben, dan men had; en dat
ook niet alle mnl. schrijvers het bestaan van tegenvoeters ontkenden, blijkt uit de, te onrechte
aan eenen broeder Gheraert toegeschreven, Natuurkunde van het Geheel-al, vs. 1587-1660,
en uit Boendale's Lekenspiegel, I cap. 11.
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menige ontkenning op gebrekkige kennis, maar zelfs zulk eene ontkenning van wat
later waarheid blijkt te zijn is heilzamer voor de wetenschap, dan het oncritisch
aannemen van onwaarschijnlijke berichten. Als Maerlant zulke berichten aanneemt,
dan is het op gezag van iemand, op wiens waarheidsliefde hij volkomen vertrouwt.
Zoo neemt hij b.v. op gezag van Hieronymus, die in het leven van Paulus den hermiet
melding maakte van de verschijning van een' centaur aan den H. Antonius, het bestaan
van zulke wezens aan, terwijl hij de vertolking van Hieronymus' mededeeling aldus
besluit:
‘Nu peinst: waendy dat hy miste
Die goede man Jheronymus,
Ende ons loghene scrijft aldus?
Neen hi, dat wetic sekerlijke,
Om al dat goet van eertrijke,
Dit seggic vor dongheleerde diet.’(1)

Weinige jaren later acht hij het gezag van Hieronymus nauwelijks voldoende om
hem aan het bestaan van centauren te doen gelooven.
‘Dat dus beestelike diet
Van Adame mochte sijn comen,’(2)

kan hij niet aannemen, en dus evenmin, dat het een menschelijken geest zou bezitten.
Wat Hieronymus vertelt, zegt hij, geldt mogelijk eene ijdele verschijning:
‘Si sijn een deel van binnen
Machlicht van subtilen sinnen.’(3)

(1) Historie van Troyen, vs. 13820-13825 (bij Verdam vs. 2596-2601).
(2) Der Naturen Bloeme, I vs. 152 vlg.
(3) Der Naturen Bloeme, I vs. 165 vlg.
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In elk geval kan hij niet nalaten op te merken:
‘Die wise segghen jeghen dat,
Al eist ghesciet te menigher stat,
Dat sulke wonder onlanghe leven,’(1)

namelijk zulke misgeboorten als bastaarden van menschen en dieren zouden zijn.
Het verhaal, dat Heraclianus ten tijde van Honorius met 4700 schepen een'
krijgstocht tegen Rome zou hebben ondernomen, betwijfelt Maerlant. Zoovele
schepen, meent hij terecht, kon Heraclianus nooit bij elkaar hebben gekregen, want
noch Xerxes, zegt hij, noch Alexander, noch iemand anders, noch zelfs de Grieken,
die voor Troje kwamen, hadden zoovele schepen(2).
Andere verhalen betwijfelt of verwerpt hij, omdat de chronologische opgaven
daarin onderling of met die van andere verhalen strijden. Wordt er meegedeeld, dat
St. Gillis zich eenigen tijd aan het hof van Karel den Grooten ophield, dan noemt
Maerlant dat onmogelijk was, omdat Karel de Groote gedurende Gillis' leven nog
niet was geboren, en oppert hij dus het vermoeden, dat het wel Karel Martel zal
moeten wezen(3).
Soms is Maerlant hypercritisch en zoekt hij tegenstrijdigheden, waar ze niet zijn.
Vincentius had uit Helinand eene, ook door Maerlant vertaalde(4), plaats overgenomen,
waarin deze geschiedschrijver zeide, dat in 717 en 719 een zeker kluizenaar eene
verschijning had, die hem de geschiedenis van Jozef van Arimathea en van het Graal
vertelde, en dat die kluizenaar daarop die geschiedenis had opgeschreven; maar,
voegt Helinand er bij, ik heb dat werk niet in het Latijn kunnen vinden; sommigen
hebben het in het Fransch en dan meestal nog niet eens volledig(5), en met dat Fransch
wordt blijkbaar de uit-

(1) Der Naturen Bloeme I vs. 127-129.
(2) Sp. Hist. III4, 14 vs. 58-66.
(3) Sp. Hist. III8, 57 vs. 41-44.
(4) Sp. Hist. III8, 60 vs. 61-78.
(5) De eigen woorden van Helinand zijn: ‘Hoc tempore (717-719) in Britannia cuidam heremitae
demonstrata fuit mirabilis quaedam visio per angelum de Josepho decurione nobili, qui corpus
Domini deposuit de cruce, et de catino illo vel paropside, in quo Dominus caenavit cum
discipulis suis, de quo ab eodem heremita descripta est historia, quae dicitur gradale...... Hanc
historiam latine scriptam invenire non potui, sed tantum gallice scripta habetur a quibusdam
proceribus, nec facile, ut aiunt, tota inveniri potest.’
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voerige prozaroman bedoeld, die bekend is onder den naam van Grand Saint Graal(1).
Eenige chronologische tegenstrijdigheid kan men in dat verhaal niet ontdekken;
Maerlant echter vond die er wèl in, want hij liet terstond op zijne vertaling van
Helinand's woorden volgen:
‘In weet, wat sire Arture in trecken,
Maer alsic best can gemecken,
So was dystorie gescreven
Nadat Artuur liet sijn leven
CC jaer XXII min:
Dies wondert mi in minen zin
Wat dat daer Merlijn in doet,
Dien tWalsch seget, alsic verstoet,
Dat hi dystorie scriven dede,
Ende noemet den hermite mede
Bi namen Basilis’(2).

Hij kon niet begrijpen, hoe 178 jaar na Artur's dood de kluizenaar Basilis een verhaal
kon opgeschreven hebben uit den mond van Merlijn, Artur's ouderen tijdgenoot; en
dat mag ook zeker hoogst onwaarschijnlijk heeten; hij vergat echter, dat Helinand
niets gezegd had van Merlijn, en den kluizenaar ook niet Basilis had genoemd. De
fout zat bij Maerlant hierin, dat hij als iets van zelf sprekends het door Helinand
vermelde Fransche werk hetzelfde achtte als De Borron's dubbelroman, dien hij
vertaald had en waarin inderdaad de graalgeschiedenis uit den mond van Merlijn
door den clerc Blasys wordt opgeschreven. Overigens verwierp Maerlant het verhaal
ook nog op grond hiervan, dat Helinand het werk niet in het Latijn had kunnen vinden,
maar alleen in het Fransch, en dat hij Fransche boeken niet vertrouwt.
Maerlant toch maakte, even als wij, onderscheid tusschen

(1) Zie Dr A. Birch-Hirschfeld, Die Sage vom Gral, Leipzig 1872 p. 33 vlg. en Alfred Nutt,
Studies on the Legend of the Holy Grael, London 1888 p. 52, 95.
(2) Sp. Hist. III8, 60 vs. 79-89.
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zijne zegslieden. Den een achtte hij geloofwaardiger dan den ander, en hij moest dat
ook wel doen, wanneer hij zag, hoe vaak zij onderling verschilden. Zoo vond hij bv.
in de Vlaamsche kronieken, die hij raadpleegde, dat Liederijc de eerste graaf van
Vlaanderen was, en dat op dezen Ingelram en daarna diens zoon Audacre volgde, de
vader van Boudewijn ‘dyserine’(1). Maar anderen, zegt hij, schrijven, dat Boudewijn
‘was die eerste grave’(2), en dat meende ook Vincentius:
‘Oec spreect die vraye waerhede
In den Spieghel Ystoriale,
Dat het waren altemale
Na desen (Boudewijn) Vlaemsche graven gecoren,
Ende de drie, diere waren te voren,
Liederijc ende sijn sone Ingelram,
Ende Audacre, die daerna quam,
Dies selves Boudens ijserijns vader,
Datsi waren alteghader
Forenstiere van foreeste,
Niet graven naer sine jeeste,
Ende dese Boudene sekerlike
Eerst grave wart bi huwelike.’(3)

(1) Sp. Hist. III8, 89 vs. 45-78. Van Boudewijn's voorgangers treft men alleen Ingelram of
Engilram in officiëele stukken aan, namelijk in twee capitulariën van Karel den Kalen, het
eene van 853, het andere van 844, waarin gezegd wordt: ‘missus in Noviomiso, Vermandiso,
Adertiso, Curtriso, comitatibus Engilrami.’ Zie Warnkönig, Flandrische Staats- und
Rechtsgeschichte I (1835) p. 108 vlg. en Le Glay, Histoire des comtes de Flandre I (1843)
p. 31.
(2) Sp. Hist. III8 89 vs. 85 vlg.
(3) Sp. Hist. IV1, 44 vs. 68-80. De plaats uit het Speculum van Vincentius, XXV. C. 42, die
Maerlant hierbij voor oogen had, luidt aldus: ‘Temporibus hujus Karoli Calvi comitatus
Flandrensis exordium sumpsit. Non enim Flandria tunc erat tanti nominis et opulentiae sicut
nunc cernitur, sed a regis Francorum forestariis regebatur, quorum Lidericus et Ingelrannus
et Audacer sub Pepino et Karolo magno et Ludovico rectores Flandriae fuerunt, nec tamen
comites vocati sunt.’ Vincentius vermeldt dan ook Boudewijn als den eersten graaf. De drie
forestiers, die Vincentius en Maerlant noemen, komen in de oudste berichten het meest voor.
Zoo vindt men in het Liber Floridus van het klooster St. Bavo eene genealogie der Vlaamsche
graven, die tegen 1122 geschreven is, en daarin worden alleen de drie genoemde forestiers
vermeld: ‘anno ab incarnatione Domini septingentesimo nonagesimo secundo, Karolo Magno
regnante in Francia, Lidricus, Harlebeccensis comes, videns Flandriam vacuam et incultam
ac nemorosam, occupavit eam. Hic genuit Ingelramnum comitem. Ingelramnus autem genuit
Audacrem. Audacer vero genuit Balduinum ferreum.’ (Aangehaald bij Warnkönig. t.a.p. I,
bijl. p. 15).
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Maerlant voegde daaraan niets toe: hij liet de zaak in 't midden.
Dat deed hij ook, toen hij eenvoudig mededeelde, dat volgens Vincentius Lodewijk
III tien jaar regeerde en volgens Martinus Polonus slechts zes jaar(1), maar soms wist
hij er iets op te vinden, om twee tegenstrijdige verhalen van zegslieden, die hij even
geloofwaardig achtte, beide te kunnen aannemen. Plaatst bv. Hugo van Fleury zoowel
Aëtius als Attila ten tijde van Keizer Honorius, en vermeldt Sigebert van Gembloux
(te recht), dat Attila eerst na den dood van Honorius met zijne Hunnen het Romeinsche
rijk geeselde, dan zegt Maerlant:
‘Elc mach waer seggen in sijn stunen:
Lichte der Ettele waren twee,
Oft bi aventuren drie of mee’(2).

Komt zulk eene critiek ons nu ook wat onbeholpen voor, wij moeten niet vergeten,
dat Maerlant gewoon was de daden van verschillende gelijknamige personen,
chronologie ten spijt, alle aan één' hunner, den beroemdsten, toegeschreven te zien.
Zoo zegt hij:
‘Want der Kaerle vele waren,
So tijent den groten vele liede,
Dat sulken anderen ghesciede.
Vijf Karle waren in Vrancrike heren,
Also alse ons die jeesten leren(3).
Nu sijn onwetende keytive,
Die niet en weten, wat si meenen,
Ende maken van viven eenen.’(4)

Deze opmerking, die vooral de romanschrijvers gold, was in Maerlant's tijd
allesbehalve overbodig: door de naamgenooten onder de Frankische koningen met
elkaar te verwarren, had

(1) Sp. Hist. IV1 69 vs. 34-41.
(2) Sp. Hist. III4, 23 vs. 136-138.
(3) Sp. Hist. IV1, 1 vs. 58-62.
(4) Sp. Hist. IV1, 1 vs. 72-74.
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men de geschiedenis op erbarmelijke wijze vervalscht, en dat maakt het voor ons op
't oogenblik nog zoo moeielijk den historischen achtergrond der Frankische romans
op te sporen.
Soms verkiest Maerlant den eenen schrijver bepaaldelijk boven den anderen. Zoo
volgt hij b.v. ten opzichte van Keizer Koenraad II liever Martinus Polonus dan
Sigebert van Gembloux, Willem van Malmesbury, Helinand en Vincentius; althans
hij zegt:
‘Na hem, alse ons seget Zegebrecht,
Gewan sijn sone des riken recht,
Ende dat selve seget van hem
Van Malmesberghe Willem,
Die die jeeste screef van Inglant,
Ende oec seghet Elynant.
Broeder Vincent seghet oec wale,
Die die Spieghele Ystoriale
Versaemde van vele bouken.
Maer alse wi die croniken souken,
Die versamende sider bi hem
Die broeder Martijn van Beheem,
Nadat broeder Vincent bleef doot,
So dincter ons discort in groot,
Ende willen, dat in Dietsche blivet
Dat hi van desen Coenrade scrivet.’(1)

Wij zien daaruit, dat Maerlant somtijds ook, evenals menigeen later, van de gewaagde
onderstelling uitging, dat op wetenschappelijk gebied de nieuwste boeken altijd de
beste zijn.
Een ander bewijs, dat hij meer vertrouwen stelde in den éénen schrijver dan in
den anderen, levert hij bij het schrijven van zijne Historie van Troyen, wanneer hij
zegt, dat hij Virgilius geloofwaardiger acht dan eenigen anderen heidenschen schrijver,
en zelfs dan Bénoit de Sainte More. Tegenover de ‘boerde’ van anderen stelt hij de
waarheid van Virgilius, die ‘so wijse clerck’ was(2).
Wie een geschiedkundig feit het laatst onderzocht heeft, met gebruikmaking van
de uitkomsten der onderzoekingen zijner

(1) Sp. Hist. IV2 44 vs. 49-64.
(2) Hist. van Troyen vs. 31503-31506.
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voorgangers, en wie daarbij de grootste scherpzinnigheid toonde, verdient ongetwijfeld
het meeste vertrouwen, omdat hij het best op de hoogte zal zijn. Dat schijnt ook
Maerlant begrepen te hebben, en evenzoo begreep hij, dat aan de mededeeling van
ooggetuigen meer waarde moet worden toegekend, dan van hen, die van eene
gebeurtenis slechts bij overlevering weten te verhalen.
Daarom beroept hij zich voor zijne Wrake van Jherusalem ook uitdrukkelijk op
‘Josephus, diet selve sach’, en die het schreef ‘also als hijt versach’(1), en in zijne
Historie van Troyen op ‘Dares, diet selve sach’(2) of ‘Dares, dies gedincken can’(3),
en in den Spiegel Historiael op denzelfden Dares of ‘Darius, den coninc, diet anesach
selve ende bescreef’(4), en ‘dies was vroet ende metten ogen anesach’(5). Dat deze
Dares Phrygius allerminst ooggetuige van den Trojaanschen oorlog, maar een in den
lateren keizerstijd gefingeerd persoon was, kon Maerlant niet weten, want in de
middeleeuwen werd nog door niemand aan de echtheid van zijn werkje getwijfeld;
en daar Maerlant hem dus voor ooggetuige moest houden, kan men het niet anders
dan prijzen, dat hij aan zijn werkje het hoogste gezag toekende.
Het is echter nog niet genoeg voor den geschiedschrijver, dat zijne zegslieden de
waarheid kunnen weten, zij moeten die ook willen zeggen, m.a.w. zij moeten
waarheidlievend zijn, en dat zijn zij niet, wanneer het hun mangelt aan onpartijdigheid
of ernst. Maerlant nu nam, evenals wij nu doen, wel degelijk in aanmerking of zijne
zegslieden onpartijdig en ernstig waren. Hij liet dan ook eene plaats uit de
Chronographia van Sigebert van Gembloux, die Vincentius had overgenomen, weg,
omdat daarbij Sigebert's partijdige ingenomenheid met Hendrik IV ten koste van den
paus uitkwam(6).

(1) Rijmbijbel vs. 27121-27125. Dat hij Flavius Josephus ook zelfs dáár verwart met Jozef van
Arimathea is zeker wel de schuld van zijn' Merlijn.
(2) Hist. van Troyen vs. 22204.
(3) Hist. van Troyen vs. 23377.
(4) Sp. Hist. I2, 16 vs. 18 vlg.
(5) Sp. Hist. I2, 15 vs. 18 vlg.
(6) Sp. Hist. IV2, 82 vs. 87-90, reeds aangehaald bl. 235.
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Gebrek aan ernst maakte Maerlant uit den vorm der verhalen op. Wie alleen door
‘scone rime ende scoenre tale’ trachtte te behagen en geene studie van zijn onderwerp
toonde gemaakt te hebben, werd door hem gewantrouwd; en nu lagen bij hem vooral
onder verdenking van lichtvaardigheid en gebrek aan waarheidsliefde de schrijvers
van Fransche gedichten. Dat wantrouwen ging bij hem - en zeker wel niet te onrechte
- op lateren leeftijd zoover, dat hij eenvoudig alles verwierp, wat in het Fransch
geschreven was(1). Telkens zegt hij, dat hij het Walsch of Romans ‘over boerde’
houdt(2), en onvermoeid strijdt hij tegen de ‘Walsche boeke, die’, volgens hem,
‘werdich sijn grotere vloeke’(3). Hetgeen van Uter en Artur in 't Latijn geschreven is,
acht hij, zooals hij zegt,
‘Ghelovelikere dant Romans,
Dat selden vray es ende ghans’(4).

Ja, Walsch en valsch is voor hem bijna synoniem(5), want niet alleen de in het Fransch
geschreven romans verwerpt hij, maar ook andere Fransche boeken acht hij
onbetrouwbare gidsen, zooals bv. werken over natuurlijke historie. Eene Bestiaris
van Heer Willem Utenhove, eenen ‘priester van goeden love van Aerdenburch’,
noemt hij ongeloofwaardig:
‘Want hine uten Walschen dichte,
So word hi ontleet te lichte,
Ende heeft dat waer begheven’(6).

Die herhaalde aanvallen op de ‘Walsche poeten’ mogen ons echter niet verleiden,
in Maerlant eenen vijand van Frankrijk te zien, zooals wel eens gedaan is(7).
Integendeel er is, behalve zijn eigen volk, geene natie, die hij zoo hoog stelt als de
Fran-

(1) Sp. Hist. III5, 32 vs. 77-90; 54 vs. 51-60; III8, 60 vs. 89-94.
(2) Sp. Hist. III5, 48 vs. 59-62; 54 vs. 60.
(3) Sp. Hist. IV1, 29 vs. 41 vlg.
(4) Sp. Hist. III5, 31 vs. 71 vlg.
(5) Sp. Hist. IV1, 29 vs. 27.
(6) Der Naturen Bloeme, prol. vs. 109-111.
(7) O.a. door Dr Jonckbloet, niet alleen in zijne Geschiedenis der Mnl. Dichtkunst III (Amst.
1854) bl. 161 vlg., maar zelfs nog in zijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde II (Gron. 1885)
bl. 16 vlg.
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sche. Reeds had hij in zijn eerste werk niet geaarzeld, het zijn origineel na te zeggen:
‘Dat ridderscap van Vrancrike
Es die blome van al eertrike’(1),

en ook later van Frankrijk te verklaren:
‘Daer es van ridderscap die blome’(2).

Later prees hij Frankrijk als het land der wetenschap, in woorden, die hij niet aan
zijn origineel ontleende, maar uit eigen beweging daaraan toevoegde:
‘Wie verhief wilen so scone
In die werelt die Griexe crone,
Daerna Rome, nu Vrancrike?
Clergie deet al sekerlike’(3);

en in zijn laatste groote werk is hij nog van dezelfde meening. Daar heet het (en
weder voegde hij het uit eigen beweging aan het oorspronkelijke toe) van de regeering
van den Heiligen Lodewijk, van ‘den goeden, die niet en wiste van overmoede’, den
‘here van dogeden groot’(4), en van diens opvolgers, Philips III en IV:
‘Riddersceep ende clergie
Regneert onder die crone vrie,
Cuusheit, eere, tucht ende vrede
Es daer meest inder werelt mede’(5).

Wanneer men den toestand van Frankrijk en Duitschland in Maerlant's tijd eens met
elkaar vergelijkt, zal men kunnen begrijpen, dat onze dichter zoo gunstig over
Frankrijk moest oordeelen.
Hij wantrouwde dan ook niet wat door Franschen, maar wat in het Fransch was
geschreven, m.a.w. alles wat gedicht was door boerders, minestreelen en dergelijke
dichters lag bij hem onder verdenking van te zijn opgesteld uit eer- of winzucht
zonder ernst en waarheidsliefde, terwijl hij aan de werken, die

(1)
(2)
(3)
(4)

Alexander VII vs. 1799 vlg.
Alexander X vs. 1143.
Heiml. der Heiml. vs. 737-740.
Sp. Hist. III1, 8 vs. 35-39, niet ontleend aan Vincentius.

(5) Sp. Hist. IV1, 30 vs. 67-70.
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door Franschen in het Latijn geschreven waren, hooge wetenschappelijke waarde
toekende, en dat spreekt ook wel van zelf. Zijne eigene hoofdwerken, Rijmbijbel en
Spiegel Historiael waren de vruchten der Fransche clergie, aan Franschen had hij
het grootste deel zijner kennis te danken.
Maerlant stelt Latijn en Fransch tegenover elkaar, zooals hij clerken en boerders,
geleerden en minestreelen tegenover elkaar stelt. Hij houdt het er over het algemeen
voor, dat wie in 't Latijn, en dus voor geleerden, schrijft, een man van wetenschap
is, maar wie zich van het Fransch bedient en voor het groote publiek dicht, zich er
meer op toelegt, te behagen dan te leeren. Die onderscheiding moge ook al niet voor
ieder bijzonder geval billijk zijn, haar in beginsel onjuist noemen kan men niet, en
wij voor ons leeren er uit, welk een vijand Maerlant was van alles wat geen
wetenschappelijk karakter droeg, en hoe gevaarlijk hij de Fransche ridderromans
achtte. Een geheel hoofdstuk van zijn Spiegel Historiael heeft hij dan ook gewijd
aan ‘tscelden jegen die borderers’(1), en op verscheidene plaatsen in dat werk en in
andere trekt hij tegen hen te velde als tegen leugenachtige dichters, wier vervalsching
van de waarheid door den geschiedschrijver niet ernstig genoeg bestreden kan worden.
Zoo zegt hij bv. naar aanleiding van Artur's geschiedenis:
‘Ende al es van hem achterbleven
Boerden vele, die sijn bescreven
Van menestrelen, van goliarden,
Die favelen visieren begaerden,
Dies en sal men niet ommare
Van hem maken dat ware,
Dat ic cortelike tesen tiden
Van hem wille overliden’(2).

Wanneer wij Maerlant over de waarheid hooren spreken, moeten wij echter altijd in
aanmerking nemen, dat hij niet nauwkeurig onderscheid maakt tusschen het ware in
den zin van het wetenswaardige, het goede, het zedelijk ware, en het ware in

(1) Sp. Hist. IV1 cap. 29.
(2) Sp. Hist. III5, 48 vs. 67-74.
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den zin van het werkelijk gebeurde. De Bijbel verdient in zijn oog niet alleen vóór
alles te worden gelezen omdat hij ware gebeurtenissen mededeelt, maar ook omdat
men er wetenswaardige, nuttige, stichtelijke dingen in vindt, terwijl daarentegen de
ridderromans, behalve dat zij ongeschiedkundig zijn, bovendien vol zijn van
beuzelachtige verhalen, waaruit niets nuttigs te leeren valt. Verdichtsels zijn dus in
zijn oog niet alleen verderfelijk, omdat zij de kennis der geschiedkundige waarheid
verduisteren, maar ook omdat zij het hoofd met beuzelarijen vullen, die dan de plaats
van nuttige kennis innemen. Maerlant staat tegenover de ridderromans niet alleen
als de geschiedschrijver van onzen tijd tegenover de slechte historische romans, maar
ook als menig wetenschappelijk man, wien het enkel om degelijke kennis te doen
is, tegenover de romanlitteratuur in 't algemeen, waarop hij met eene soort van
minachting nederziet. Vandaar zijn uitroep, nadat hij heeft meegedeeld, hoe God aan
Hieronymus verweet, dat hij de heidensche boeken ijveriger bestudeerde dan den
Bijbel:
‘O wi! die den cost so groot
Ane tGrael leggen, an Lanceloot!
Hadden si van desen bispele vaer,
Si lieten dborderen ende namen twaer.’(1)

Daarom stelt Maerlant tegenover de romans, en met name tegenover de Graalromans,
niet alleen de ware geschiedenis, maar ook nuttige geschriften als levensbeschrijvingen
van heilige mannen, die hunne eigene levenservaringen te boek stelden of in anderen
hunne levensbeschrijvers vonden, zooals b.v. de H. Heraclides(2), Columbanus en
Samson(3) en vooral ook St. Franciscus. Vandaar zijne woorden in de inleiding zijner
vertaling van deze laatste biographie:
‘Cume es hi van mi bekint,
Die nu leest ende waerheit mint;
Maer Tristam ende Lanceloot,
Perchevael ende Galehoot,

(1) Sp. Hist. III1 36 vs. 109-112.
(2) Sp. Hist. III2 42 vs. 11-16.
(3) Sp. Hist. III6 59 vs. 115-122.
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Ghevensde namen ende ongeboren,
Hier of willen de lieden horen;
Truffe van minnen ende van stride
Leestmen dor de wereld wide;
Die evangelie es ons te zwaer,
Omdat soe recht seit ende waer.
Merct een tekin harde clare:
Wie so gherne horen tware,
Hen mach lichte niet gescien,
Men salre noch duegt an zien.
Des radic minen vrienden dan,
Datsi de waerheit vangen an
Ende laten de boerden varen;
Want de tijt es nu te waren,
Daer die apostel of vorsprac:
Tfolc mint favele ende gemac,
Ende om gelt eist datmen waect:
Dus es domesdach genaect.’(1)

Maerlant was in zijn' tijd niet de eenige, die tegen de ridderromans als tegen
beuzelschriften te velde trok. Hij is echter gestrenger in zijn oordeel, dan menig
ander, omdat hij de lezing van die romans gevaarlijker acht dan anderen. Veel zachter
is het oordeel van Thomasîn von Zerclaere, omdat deze, ofschoon ze evenzeer als
beuzelschriften minachtend en er degelijke boeken verre boven verkiezend, ze minder
schadelijk acht en zelfs in zekeren zin bruikbaar als kinderboeken. Terwijl Maerlant
ze nog eene krachtige bestrijding waardig keurt, stelt zijn Duitsche tijdgenoot ze zóó
laag, dat hij niet aarzelt, ze naar de kinderkamer te verwijzen. Zij kunnen dienen,
zegt hij, om kinderen goede zeden te leeren:
‘Juncvrouwen suln gern vernemen
Andromaches, dâ von si nemen
Mügen bilde und guote lêre,
Des habent si beidiu vrum unde êre.
Si suln hoeren von Enît,
Daz si die volgen âne nît.
Si suln ouch Pênelopê
Der vrouwen volgn und Oenonê,

(1) St. Franciscus leven vs. 31-52.
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Galjêna und Blanscheflôr. Juncherren suln von Gâwein
Hoeren, Clîes, Erec, Iwein,
Und suln rihten sîn jugent
Gar nâch Gâweins reiner tugent,’ etc.(1)

Maar dat alles is slechts lectuur voor kinderen,
‘Ave die ze sinne komen sint,
Die suln anders dann ein kint
Gemeistert werden, daz ist wâr.
Wan si suln verlâzen gar
Diu spel, diu niht wâr sint’(2).

Hij berispt de romandichters niet:
‘Die aventiure die sint guot,
Wan si bereitent kindes muot’(3).

Het zijn prenten tot nut en vermaak van kinderen en boeren:
‘Von dem gemâlten bilde sint
Der gebûren und daz kint
Gevreuwet oft: swer niht en kan
Verstên swaz ein biderb man
An der schrift verstên sol,
Dem sî mit den bilden wol.
Der pfaffe sehe die schrift an,
Sô sol der ungelêrte man
Diu bilde sehen, sît im niht
Diu schrift zerkennen geschiht.
Daz selbe sol tuon ein man,
Der tiefe sinne niht verstên kan,
Der sol die âventiure lesen
Und lâz im wol dermite wesen,
Wan er vindet ouch dâ inne
Daz im bezzert sine sinne
Swenner vürbaz verstên mac,
Sô verlies niht sînen tac
An der âventiure maere.
Er sol volgen der zuht lêre
Und sinne unde wârheit.’

(1) Thomasîn von Zerclaere, Der Welhische Gast (uitg. door Dr H. Rückert, Quedlinburg 1852)
vs. 1029-1044.
(2) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast vs. 1081-1085.
(3) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast vs. 1089 vlg.
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't Is waar,
‘Die âventiure sint gekleit
Dicke mit lüge harte schône:
Diu lüge ist ir gezierde krône,’

maar, zegt hij,
‘Ich schilt die âventiure niht,
Swie uns ze liegen geschiht
Von der âventiure rât,
Wan si bezeichenunge hât
Der zuht unde der wârheit:
Daz wâr man mit lüge kleit.’

Immers:
‘Ein hülzîn bilde ist niht ein man:
Swer ave iht verstên kan,
Der mac daz verstên wol,
Daz es einen man bezeichen sol.
Sint die âventiur niht wâr,
Si bezeichent doch vil gar
Waz ein ieglîch man tuon sol,
Der nâch vrümkeit wil leben wol:
Dâ von ich den danken wil,
Die uns der âventiure vil
In Tiusche zungen hânt verkêrt:
Guot âventiure zuht mêrt.’

Nochtans ver boven die romandichters staan de dichters van ware geschiedenis:
‘Doch wold ich in danken baz,
Und heten si getihtet daz
daz vil gar ân lüge waere;
Des heten si noch groezer êre.’

Immers
‘Swer an tihten ist gevuoc,
Der gewinnet immer gnuoc
Materje an der wârheit.’(1).

Dat Maerlant tegen de ridderromans meer aanvallend optrad dan Thomasîn von
Zerclaere, sproot misschien hieruit voort, dat Maerlant ze nog meer als
geschiedschrijver beschouwde en

(1) Thom. von Zerclaere, Der Welhische Gast vs. 1097-1151.
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geene vervalsching der geschiedenis, met welk goed doel dan ook, kon toelaten. De
ridderromans toch waren in Maerlant's tijd minstens even groote beletselen voor het
verwerven van zuivere geschiedkennis, als nu de historische romans; zij deden dus
veel meer kwaad, dan werken van zuivere verdichting kunnen doen, ja de
omstandigheid, dat menigeen ze zelfs voor onvervalschte geschiedenis aanzag,
maakte, dat een waarheidlievend geschiedschrijver er niet te krachtig tegen kon
waarschuwen. Is het ons nu mogelijk beter dan in de middeleeuwen waarheid van
verdichting te onderscheiden, dan hebben wij dat aan mannen als Maerlant te danken;
en het is een bewijs van laakbare ondankbaarheid wanneer wij het - naar 't heet in
naam der poëzie - betreuren, dat Maerlant en zijne school den ridderroman hebben
vernietigd. Wanneer verdichting de plaats der waarheid inneemt, is het eene weldaad,
de indringster te verdrijven en voor beiden haar eigen veld af te bakenen. De ware
poëzie wordt daarmee niet benadeeld: zij heeft nog stof genoeg, al wordt het haar
verboden de geschiedenis te vervalschen. Maerlant heeft dan ook alleen de poëzie
naar haar eigen terrein gedrongen en haar dáár vrijgelaten, al wist zij dan ook in den
aanvang niet, hoe zij zich daar moest bewegen. De wetenschap heeft hij daarentegen
krachtig bevorderd. Evenals Vincentius heeft hij meegewerkt om van de
geschiedkunde eene wetenschap te maken door haar te dwingen de tolk der waarheid
te zijn.
Het getal ridderromans, dat Maerlant gekend heeft, is niet gering, en het is uit een
letterkundig oogpunt wel de moeite waard, uit zijne werken, vooral uit den Spiegel
Historiael, die plaatsen bijeen te zoeken, waar hij zulke romans vermeldt of er op
zinspeelt, bijna altijd in afkeurenden zin.
Daar Frankrijk voor ons de groote voorraadschuur der romanlitteratuur was, zijn
bij ons die romans, waarvoor de Duitsche heldensage de stof leverde, uiterst slecht
vertegenwoordigd. Eene vertaling van het Nibelungenliet kennen wij uit twee kleine
fragmenten(1). Of Maerlant het gekend heeft, weten wij

(1) Uitg. door C.P. Serrure, Vaderl. Museum I (Gent 1855) bl. 27-33, en Dr G. Kalff, Mnl. Epische
Fragmenten, Gron. 1886 bl. 1-8.
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niet zeker, maar dat hij Attila steeds met den naam Ettel noemt(1), dien hij in de
heldensage draagt, en dat hij met Theodoric den Grooten gissenderwijze Diederic
van Bern gelijkstelt(2), dien hij wel niet anders dan uit de heldensage heeft kunnen
kennen, doet bekendheid met het Nibelungenliet in vertaling bij hem vermoeden. In
elk geval kende hij Van den bere Wisselaw ‘die sage’ of ‘die snodelhede’ (d.i.
beuzelarij)(3), die ook met de Duitsche heldensage in verband wordt gebracht en
waarvan wij een groot fragment bezitten(4).
Van de classieke romans, die een onderwerp uit de oudheid behandelen, kende
Maerlant, behalve den door hem vertaalden Roman de Troye van Benoit de St. More
en het in die vertaling opgenomen Prieel van Troyen van Segher Dengotgaf(5),
allerwaarschijnlijkst ook de Eneide van Heinric van Veldeke(6); althans daarop schijnen
de woorden betrekking te hebben, die men in zijne Historie van Troyen vindt:
‘Het is my te pynlyc ende te lanc
Te dichten alle den omganc
Van der borch ende van den sale,
Die Dido deed maken wale,
Ende hoese die mynne bracht te dwase
Van den sconen Enease.
Oec ist ghedicht int Duytsche woert’(7).

Ook van Alexander den Grooten kent hij ‘ die redenen int Walsch’(8), en wel schijnt
hij bepaaldelijk op twee romans te

(1) Zie Alexander I vs. 55; VII vs. 1290; Sp. Hist. III4 22 vs. 21; 23 vs. 23, 69, 134-138; III5 23
vs. 2, 14, 49; 24 vs. 41, 82, 121; 25 vs. 1, 29, 33; 26 vs. 81; 27 vs. 3, 35, 39; 33 vs. 32.
(2) Sp. Hist. III6, 17 vs. 85 vlg.; 23 vs. 114-116; 27 vs. 8.
(3) Sp. Hist. IV1 29 vs. 37; 1 vs. 46.
(4) Uitg. door C.P. Serrure, Vaderl. Museum II (Gent 1858) bl. 265-284, door Dr G. Kalff, Mnl.
Epische Fragmenten (Gron. 1886) bl. 9-32, en door Dr Ernst Martin, Neue Fragmente des
Gedichts van den Vos Reinaerde und das Bruchstück van Bere Wisselauwe (Strassburg 1889).
(5) Zie boven bl. 50.
(6) Uitg. door Dr Otto Behaghel, Heinrichs von Veldeke Eneide (Heilbronn 1882).
(7) Hist. van Troyen vs. 36826-36832. Vgl. Dr J. Verdam, Inl. op de Episodes uit de Historie
van Troyen (Gron. 1874) bl. 27 vlg.
(8) Sp. Hist. I3 56 vs. 53.
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doelen, waarvan ons echter geene Nederlandsche vertaling bekend is. Wanneer hij
vermeldt, dat ‘tRomans’ spreekt van ‘rouwe groot ende hantgeslach’ bij den dood
van Alexander den Grooten(1), heeft hij blijkbaar het oog op den Romans d'Alixandre
van Lambert li Tors en Alexandre de Bernay, vs. 528-550: ‘Regrets des XII Pers’(2);
en als hij zegt:
‘Dat Walsch maect grote sprake
Van sconinx Alexanders wrake’(3),

doelt hij blijkbaar op La vengeance de la mort d'Alissandre van Guy de Cambrai en
Jehan le Venelais. Daar hij van eene romantische schoone, Phillis, spreekt(4), mogen
wij veronderstellen, dat hij ook de eene of andere redactie van de Lai d'Aristote heeft
gekend, waarin de oude philosoof, die zijnen leerling Alexander ernstig vermaand
had, zich door de liefde niet van zijne studiën te laten afleiden, ook zelf door de
schoone, wier liefde Alexander geniet, tot haren gedweesten aanbidder gemaakt
wordt(5).
Uit den Frankischen sagenkring kent Maerlant een Dietschen Willem van Oringen,
‘uten Walschen’ vertaald door Clays van Haerlem, ver Brechten sone(6), waarmee
blijkbaar eene vertaling van Li moniages Guillaume bedoeld

(1) Sp. Hist. I4 56 vs. 1-10.
(2) De roman is uitgegeven door Dr H. Michelant, Werke des Litt. Vereins in Stuttgart, XIII
1846 en door Le Court de la Villethasser et Eugène Talbot, Lambert li Court et Alexandre
de Bernay, Alexandriade, Paris 1861.
(3) Sp. Hist. I5, 1 vs. 17 vlg.
(4) Alexander VIII vs. 119.
(5) Li lais d'Aristote van Henris d'Andeli (bij Méon-Barbazan, Fabliaux et contes III - Paris
1808 - p. 96-114 en bij An. de Montaiglon et G. Raynaud, Recueil général et complet des
Fabliaux V. Paris 1883, p. 243-262), waar, vs. 307-337, eene zeer bekoorlijke jonkvrouw
geschilderd wordt, kan zelf niet het bij Maerlant bekende gedicht geweest zijn, omdat de
schoone daar geenen naam draagt; maar er moet eene Fransche redactie geweest zijn, waarin
zij Phillis heet, omdat zij zoo genoemd wordt in de Hoogduitsche bewerking van dit verhaal,
te vinden bij F.H. von der Hagen, Gesammtabenteuer. Hundert altdeutsche Erzählungen,
Stuttgart und Leipzig 1850, No 2: Aristoteles und Phyllis. Overigens is het ook mogelijk,
ofschoon minder waarschijnlijk, dat hier de Phillis uit Ovidius' Heroides bedoeld wordt.
(6) Sp. Hist. IV1 29 vs. 41-76, en zie verder boven bl. 368.
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wordt(1). Tot de vele romans, die met de daden van Willem van Oranje in verband
zijn gebracht, behoort ook de Foulque de Candie(2), waarvan de held ten slotte in het
huwelijk treedt met de prinses van Candia, Anfelise. Mag men aannemen, dat Maerlant
haar bedoelt, wanneer hij van ‘die scone Ampholie’ spreekt(3), dan heeft hij dus ook
dezen, in de middeleeuwen zeer verspreiden, omstreeks 1170 door Herbert le Duc
vervaardigden roman gekend. Zeer zeker kende hij eenen roman Van vier
Heimskindre(4), hetzij in het Fransch, hetzij in het Dietsch(5), en eenen roman Van
Fierabrase van Alisandre, waarvan de, ook door hem vermelde, strijd bij Pont
Mautriple een deel uitmaakt(6). Verder spreekt Maerlant nog van eenen Octaviaen,
met wiens lang leven hij den spot drijft(7), en doelt dan waarschijnlijk op den Romanz
de Othevien, empereor de Rome(8), die als tijdgenoot van de Frankische koningen
Lotharius en Dagobert wordt voorgesteld, terwijl Maerlant zeer goed wist, dat de
eenige Romeinsche keizer Octavianus vele eeuwen vroeger geleefd had. Wanneer
hij met afkeuring en verontwaardiging zelfs zegt, dat de Walen Karel den Grooten
‘Chaerlemeine’ noemen(9), denkt hij vermoedelijk aan den roman van Karel ende
Galie, die in het Dietsch moet bestaan hebben(10).

(1) Van eene vertaling van den roman kennen wij twee kleine fragmenten, uitgegeven door J.F.
Willems. Belg. Museum VII, Gent 1843, bl. 186-208 en door Dr G. Kalff, Mnl. Epische
Fragmenten, Gron. 1886, bl. 99-119.
(2) Uitgegeven door Tarbé, Rheims 1860. Vgl. Romania XVI p. 66.
(3) Alexander VIII vs. 117.
(4) Sp. Hist. IV1, 1 vs. 53-55; 29 vs. 34-36.
(5) Een Fransche roman is uitgegeven door Dr H. Michelant, Renaus de Montauban oder die
Haimonskinder, Stuttgart 1862; groote fragmenten eener Dietsche vertaling werden 't laatst
uitgegeven door Dr J.C. Matthes, Renout van Montalbaen, Gron. 1875.
(6) Sp. Hist. IV1, 1 vs. 39-45; 29 vs. 29-31. Men kent eenen Provençaalschen Roman von
Fierabras, herausgegeben von Immanuel Bekker, Berlin 1829, maar geen Nederlandschen.
(7) Alexander V vs. 1215 vlg.
(8) Uitgegeven door Karl Vollmöller, Octavian, Heilbronn 1883.
(9) Sp. Hist. IV1, 1 vs. 48-52; 29 vs. 8-22
(10) Eene verduitsching er van vindt men in den Karlmeinet (herausgegeben von A. von Keller,
Stuttgart 1859) 1, 1-216, 9.
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Ook uit den kring der Britsche sagen zijn Maerlant verscheidene romans bekend
behalve de Merlijn en de Torec, die hij vertaalde. Zoo spreekt hij van ‘Arturs boeken’(1)
en meermalen van Lancelot(2), en het zal wel uit den Roman van Lancelot(3) zijn, dat
hij hem kent, daar hij ook Eggravein(4), Galehoot(5), Ban van Benowyc(6) en Bohort(7)
noemt, die hij wel niet anders dan uit dien roman zal gekend hebben, en daar hij van
‘Lanceloots amie’(8) spreekt, blijkbaar Artur's vrouw, die door Godfried van Monmouth
en ook door Maerlant Ganhumara of Gontymara wordt genoemd, maar van wie hij
zegt: ‘Genoevere es soe in Walsch genant’(9), zoodat hij haar dus ook uit den Franschen
roman toont te kennen. Toch zou het kunnen zijn, dat niet juist de Roman van
Lancelot, maar de, later door Lodewijk van Velthem vertaalde, Livre du roi Artus
hem met de Waalsche verdichting aangaande Genoevere bekend heeft gemaakt.
Aan den Roman van Lancelot kan hij ook zijne bekendheid met Perchevael(10) te
danken hebben; maar bovendien moet hij hem gekend hebben uit Li Contes del Graal
van Chrestien de Troyes of eene Dietsche vertaling daarvan(11), omdat hij ook

(1) Rijmbijbel vs. 1103.
(2) St. Franciscus vs. 33; Sp. Hist. III1, 36 vs. 110; III5, 49 vs. 18; 54 vs. 52; IV1, 29 vs. 57.
(3) De Dietsche vertaling van de nog onuitgegeven Fransche prozabewerking werd uitg. door
Dr W.J.A. Jonckbloet, Roman van Lancelot, 's-Grav. 1846-49.
(4) Sp. Hist. III5, 49 vs. 19; 54 vs. 52.
(5) St. Franciscus vs. 34; Sp. Hist. III5 54 vs. 51.
(6) Sp. Hist. III5, 54 vs. 53.
(7) Sp. Hist. III5, 54 vs. 54.
(8) Alexander VIII vs. 118.
(9) Sp. Hist. III5, 50 vs. 18 vlg.
(10) St. Franciscus vs. 34; Sp. Hist. I1 prol. vs. 56; III5, 49 vs. 19; 54 vs. 51.
(11) De Fransche roman is uitg. door Ch. Potvin, Perceval le Gallois, le poème de Chrestien de
Troyes, Mons 1866-71; een zeer uitgebreid fragment eener verminkte Dietsche vertaling
maakt vs. 36948-42546 van het tweede boek van den Lancelot uit, en 738 verzen eener
onverminkte vertaling zijn onlangs teruggevonden en uitg. door F. van Veerdeghem, Bulletins
de l'Académie royale de Belgique 3 S. XX (1890) p. 637-688. Vgl. daarover mijn opstel in
het Tijdschrift voor Ned. taal- en letterkunde X (1891) bl. 161-174.
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Perchevael's vriendin Blancefloer van Beauraparen kent(1) en de jonkvrouw,
‘die haere ghile
Met Waleweine hilt ghereet,
Doe men hem sijn ors ontreet’(2),

d.i. Orguellouse de Longres uit Chrestien's roman. Ook zal het wel op grond van
dien roman wezen, dat hij Keye eenen persoon noemt, ‘daer hem die Walen mede
meyen’(3). Ook een anderen nu verloren roman van Chrestien de Troyes heeft hij in
het oorspronkelijke of in eene, evenwel nog niet aangewezen, Dietsche vertaling
gekend, namelijk den roman van Tristant et Isaude; althans hij noemt niet alleen den
held(4), dien hij trouwens ook van elders kon kennen, maar ook diens moeder
Blancefloer(5) en ‘Ysaude van Yrlant en die metter witter hant’(6). Verder vermeldt
hij nog ‘die truffen van Lenvale’(7), d.i. vermoedelijk de Lai de Lanval van Marie de
France(8), en Madocs droem(9), het verloren dichtwerk van dien Willem, aan wien wij
den Reinaert danken, en daarom ook door Maerlant in éénen adem met dien Reinaert
genoemd.
Ook van die romans, welke wij nu gewoon zijn naar oorsprong, inhoud en karakter
Oostersche romans te noemen, kende Maerlant er eenige. Zoo spreekt hij van
Partenopeus(10), van diens geliefde, Melioer van Ciefdore(11), en van den aanvoerder
der Noormannen, Sornagure(12), die voorkomen in den roman van

(1) Alexander VIII vs. 106.
(2) Alexander VIII vs. 114-116.
(3) Sp. Hist. III5, 49 vs. 23 vlg.
(4) St. Franciscus vs. 33.
(5) Alexander VIII vs. 104 vlg.
(6) Alexander VIII vs. 109 vlg.
(7) Sp. Hist. I1, prol. vs. 60.
(8) Gedrukt in Poésies de Marie de France, publ. par B. de Roquefort, 2 éd. Paris 1832 I p.
202-251 en Die Lais der Marie de France, herausgeg. von Karl Warnke, Halle 1885 p.
88-112.
(9) Rijmbijbel vs. 34846.
(10) Sp. Hist. IV1, 66 vs. 10 vlg.
(11) Alexander VIII vs. 111.
(12) Alexander V vs. 1212.
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Partonopeus de Blois(1). De Floris ende Blancefloer kende hij(2) vermoedelijk uit de
Dietsche vertaling van Diederic van Assenede(3). Verder toont hij bekendheid met de
Amadas et Ydoine(4), waarvan nog geene Nederlandsche vertaling ontdekt is(5), en met
Helias, den geheimzinnigen Zwaanridder en grootvader van Godevaert van Bouillon(6),
bekend uit den ook, geheel of gedeeltelijk, in het Dietsch vertaalden Roman du
Chevalier au Cygne et Godefroid de Bouillon(7). Tot de romans, waarvoor de
kruistochten stof leverden, zal ook wel behoord hebben het ons onbekende verhaal
van het Ontzet van Tyrus door Koenraad van Montferrat, dat, volgens Maerlant, ‘in
Dietsce bescreven staet’(8).
Eindelijk kende Maerlant ook nog de beroemde parodie van den ridderroman en
misschien zelfs gedeeltelijk van zijn eigen Alexander, namelijk den Roman van den
Vos Reinaerde(9), het meesterwerk onzer middeleeuwsche letterkunde; ten minste het
is nauwelijks denkbaar, dat hij van eenen Reinaertroman sprekende een ander zou
bedoeld hebben, dan het werk van ‘Willem die den Madoc maecte’, te minder nog,
omdat hij dien Madoc er, zooals wij reeds zagen, in éénen adem mee noemt.

(1) Uitgegeven door G.A. Crapelet, Partenopeus de Blois, Paris 1834. Van de Dietsche vertaling
bestaan 19 fragmenten, waarvan er 17 zijn uitgegeven door J.H. Bormans, Ouddietsche
fragmenten van den Parthonopeus van Bloys, Brussel 1871.
(2) Alexander VIII vs. 103.
(3) Uitgegeven door Hoffmann von Fallersleben, Leipzig 1836, en door Dr H.E. Moltzer, Gron.
1879. De Fransche Floire et Blanceflor is eerst uitgegeven door Immanuel Bekker, Berlin
1844, en daarna door Edélestand du Méril, Paris 1856.
(4) Alexander VIII vs. 112 vlg.
(5) De Fransche roman is uitgegeven door C. Hippeau, Paris 1863.
(6) Sp. Hist. IV3, 6 vs. 5-11; 22 vs. 83-88; vgl. boven bl. 386 vlg.
(7) Onder dien titel is een cyclus van vijf romans uitgegeven door den baron De Reiffenberg
(en A. Borgnet), Bruxelles 1846-54, en naar eene andere redactie door C. Hippeau, La
Chanson du Chevalier au cygne et de Godefroi de Bouillon, Paris 1874-77. Korte fragmenten
eener Dietsche vertaling van den tweeden roman zijn gedrukt bij Dr G. Kalff Mnl. Epische
Fragmenten, Gron. 1886, bl. 250-260.
(8) Alexander VII vs. 1134-1136.
(9) Rijmbijbel vs. 34847. Maerlant noemt den vos ook Reinaert, Der Nat. Bloeme II vs. 3908.
en dən haas Cuwaert, Der Nat. Bloeme II vs. 126.
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't Spreekt van zelf, dat Maerlant, die zoovele romans kende, zich niet geheel en al
heeft kunnen onttrekken aan hunnen invloed, en dat hij in zijne wijze van voorstellen
menige eigenaardigheid met den romandichter gemeen heeft. Zoo lag het in den aard
der romanpoëzie om de sagen van het verleden in het heden over te plaatsen, en er
de kleur aan te geven van den tijd, waarin zij gedicht, niet van dien, waarin zij ontstaan
waren. Deze gewoonte namen de geschiedschrijvers van de romandichters over, en
zóó trachtten zij een levendiger beeld van het verleden te geven, zonder te bedenken,
dat de getrouwheid van het beeld daaronder leed. Voor de middeleeuwsche
geschiedschrijvers bestond er nog geen ander anachronisme, dan ten opzichte van
jaartallen, terwijl voor ons iedere gedachte, iedere voorstelling, die wij uit den
tegenwoordigen tijd naar het verleden overbrengen, een anachronisme is. Zelfs in
de vertaling van een middeleeuwsch werk zooals de Alexandreis bracht hij opzettelijk
zulke anachronismen(1). De classieke Fortuna is daar eene middeleeuwsche Aventure
geworden, de Parcen zijn door den Dood vervangen en de mythologie is of verwijderd
of, met uitzondering van enkele gevallen, tot geschiedenis omgeschapen. Mars is
zelfs ‘een prophete van der heiden wet’ geworden(2).
Overigens maakt Maerlant de Trojanen en de krijgslieden van Alexander den
Grooten geregeld tot middeleeuwsche ridders en soudeniers, die niet op Grieksche,
maar op middeleeuwsche wijze kampen en middeleeuwsche wapenrustingen, tot
zelfs ‘Westfaalsche platen’(3) aanhebben. Zij voeren geblazoeneerde wapenschilden,
rijden op ‘orse van Spangienland(4),’ van Aragoen(5) of van Arabi(6), en rusten op ‘een
pellen van Baldach’ (Bagdad)(7). Eenen aanvoerder van eene decade, die, niet bij de
Macedoniërs uit Alexanders tijd, maar bij de Byzan-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Zie Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten bl. LVI.
Alexander V vs. 374 vlg.
Alexander I vs. 844.
Hist. van Troyen vs. 8941, 8981, 10330, 12836, 15557, 29788.
Hist. van Troyen vs. 10128, 21869.
Hist. van Troyen vs. 8887.
Hist. van Troyen vs. 3245.
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tijnen decurio heette, noemt Maerlant baroen, ‘in Fransois’, zooals hij zegt(1). Zoowel
de Grieken voor Troje(2), als Alexander den Grooten(3) laat hij brandstichten met
Grieksch vuur, en zoo zouden wij nog verscheidene staaltjes van anachronismen uit
alle werken van Maerlant, vooral ook uit den Rijmbijbel, kunnen aanhalen. Het
aardigste is, dat hij in het laatste der tien geboden voor het woord naaste het woord
evenkersten gebruikt, alsof er in de Mozaïsche wetgeving reeds sprake van het
Christendom kon wezen(4). Het woord mamorie, van Mahomed afgeleid, beteekent
dus moskee, maar wordt door Maerlant en anderen, ten spijt van de oorspronkelijke
beteekenis, gebruikt voor iederen niet Christelijken tempel, zelfs voor die tempels,
welke lang vóór Mohammet bestonden. Zoo spreekt Maerlant van eene mamorie ten
tijde van Alexander(5) en van Judas Macabeus(6) en noemt hij Baälstempels ten tijde
van Athalia(7) en van Hiskia(8) mamorien. Dien naam geeft hij ook aan heidentempels
ten tijde van Theodosius(9) en van Honorius(10). Blijkbaar dacht hij dus volstrekt niet
aan de etymologie van het woord. Ofschoon zulke anachronismen ons nu hinderen,
zou het onbillijk wezen hem daar hard over te vallen, te meer daar men eerst in onze
eeuw tot het besef is gekomen van de noodzakelijkheid om bij de geschiedschrijving
de kleur des tijds te bewaren. Aan een' geschiedschrijver van onzen tijd, die het
verleden in het gewaad van onze dagen deed optreden, zou men met recht gebrek
aan waarheidsliefde kunnen verwijten; in

(1) Alexander VI vs. 86 vlg. Ook de helden uit den Trojaanschen oorlog heeten baroenen: Hist.
van Troyen vs. 10408, 10478, 10614, 10758, 11785 enz.; vgl. nog Sp. Hist. I1, 19 vs. 14.
(2) Historie van Troyen vs. 4862, 32202.
(3) Alexander VI vs. 401.
(4) Rijmbijbel vs. 4628.
(5) Alexander V vs. 947, volgens gissing van Dr M. de Vries. Het Latijn heeft fanum; vgl. nog
Alex. X vs. 605 met de verbetering van Dr J. Franck.
(6) Rijmbijbel vs. 19211; in 't oorspronkelijke staat phanum.
(7) Sp. Hist. I2, 32 vs. 8.
(8) Sp. Hist. I2, 40 vs. 11.
(9) Sp. Hist. III2, 9 vs. 53: 10 vs. 54, 97; 12 vs. 121; 32 vs. 65; 37 vs. 28.
(10) Sp. Hist. III3, 3 vs. 92; III4, 11 vs. 70.
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de dertiende eeuw dacht niemand er aan, dat men zoodoende aan de waarheid te kort
deed.
Even weinig kon Maerlant vermoeden, dat wij tegen woordig in zijn hoofdwerk,
den Spiegel Historiael, tal van ‘favelen en boerden’ zouden kunnen aanwijzen van
dezelfde soort en dikwijls uit dezelfde bron gevloeid als de ‘truffen en faloerden’,
waarvan hij de romandichters beschuldigt. Wanneer wij dat aantoonen naar aanleiding
van zijne critiek der Trojaansche overleveringen, der Alexandersagen, der Britsche
romantiek en der Frankische geschiedenis bedoelen wij daarmee geenszins op
Maerlant's onloochenbare verdiensten en welverdienden roem als geschiedschrijver
ook maar het geringste af te dingen; het is ons alleen te doen om ook zijne
geschiedwerken te doen strekken tot spiegel van de historiographie zijns tijds.
Laten wij beginnen met de Trojaansche overleveringen. De Roman de Troie van
Benoit de St. More kan allesbehalve op den naam van geschiedwerk aanspraak maken
en deed dat dan ook niet. De hoofdbron toch, waaruit de Fransche romanschrijver
de door hem in galant-ridderlijken, middeleeuwschen vorm gegoten stof had geput,
was de Ephemeris belli Trojani, opgesteld in het Grieksch, naar het heette, door
Dictys Cretensis, eenen tochtgenoot van Idomeneus, en in 't Latijn vertaald door
Lucius Septimius, en vooral de Historia de excidio Trojae, in het Grieksch geschreven,
naar het werkje zelf voorgeeft, door Dares Phrygius, eenen in de Ilias voorkomenden
priester van Hephaestos, en in 't Latijn vertaald door niemand minder dan Cornelius
Nepos(1). De oorspronkelijke schrijvers zouden dus ooggetuigen geweest zijn, maar
onze eeuw heeft die werkjes aan een critisch onderzoek onderworpen en uitgemaakt,
dat zij eerst uit den Romeinschen keizertijd dagteekenen(2), ja dat zij niet eens oor-

(1) Beide werkjes zijn o.a. uitg. door A. Dederich, Bonn 1837.
(2) Zie H. Dunger, Die Sage vom Trojan. Kriege in den Bearbeitungen des Mittelalters und
ihren antiken Quellen, Leipzig 1869; Meister, Ueber Dares von Phrygien De excidio Troiae
historia, Breslau 1871; A. Joly, Benoit de Sainte More et le roman de Troie (in de Mémoires
de la société des antiquaires de Normandie XXVII p. 683 vlgg.) en Gustav Körting, Dictys
und Dares, ein Beitrag zur Geschichte der Trojasage, Halle 1874.
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spronkelijk in het Grieksch, maar reeds dadelijk in het Latijn geschreven zijn(1). Voor
ons, die, met de Ilias in de hand en de merkwaardige uitkomsten van Schliemann's
opgraven vóór ons, nog maar nauwelijks aan eene geschiedenis van den Trojaanschen
oorlog kunnen gelooven, kan er zelfs geene sprake zijn van de meerdere of mindere
geloofwaardigheid der bovengenoemde boekjes. Wij achten ze evengoed romans als
het werk van Benoit en Maerlant's vertaling. Bij het vertalen zelf nu heeft Maerlant
zijn origineel ook nu en dan bestreden, al beroept hij zich met dat origineel, en hier
en daar wel eens voor eigen rekening, ieder oogenblik op Dares(2), soms ook op
Dictys, dien hij Ysis noemt(3). Zoo zegt hij o.a. van Telamon en Hesione:
‘Tronians (lees: 't Romans) seit, dat hyse hielt katyve
Ende hyse niet en nam te wyve;
Mer ons doen andere boecke verstaen,
Dat hy haer spien croen saen,
Ende hyse voer syne vrouwe hielt’(4)

Ook elders haalt hij het gezag van ‘andere boecke’ aan(5), en zegt hij van eene
mededeeling van Benoit:
‘Mer so veel boecke segghen derteghen,
Dat ickes hem niet en volghe alleen
Teghen allen danderen ghemeen’(6).

Eens zelfs berispt hij Benoit gestreng, en wel hierover, dat

(1) Zie H. Pratje, Quaestiones Sallustianae, ad L. Septimium et Sulpicium Severum spectantes,
Gött. 1874, H. Dunger, Dictys-Septimius, über die urspr. Abfassung und die Quellen des
Ephemeris belli Trojani, Dresden 1878, Wagener en Hermann Haupt in Philologus XXXVIII
p. 110 vlgg. en XL (1881) p. 107-121, G. Brunnert, Sallust und Dictys, Erfurt 1883, en E.
Collilieux, Etude sur Dictys de Crète et Darès de Phrygie, Grenoble 1886.
(2) Zie bv. Hist van Troyen vs. 3016 (‘Dares daer icket vant’), 7071 vlg., 18148, 19584, 21926,
22204, 22316, 23264, 23377, 23938, 24176, 24524, 24738, 25119, 25409, 30278, 30285.
(3) Zie bv. Hist. van Troyen, vs. 592, 30257, 30277 (waar Maerlant zegt, dat hij ‘die waerhede
sal nemen uytten Walschen van Ysise), 30284. 30794, 32639, 33245, 33420, 33829, 33886,
34041, 35131, 35316.
(4) Hist. van Troyen, vs. 2661-2665.
(5) Hist. van Troyen, vs. 2731, 28028, 30258, 30279, 31208, 31239.
(6) Hist. van Troyen, vs. 23704-23706.
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hij Antenor tot eenen verrader maakte. Hij zegt dan zelfs van Benoit:
‘Had hy die waerheit besocht
In boecken, die men leest in scolen,
Soe en had hy niet moghen dolen’(1).

Onder die boeken nu verstond hij Ovidius en Virgilius, en daaruit, evenals uit Statius,
verbeterde hij niet alleen zijn origineel, maar vulde hij het ook aanmerkelijk aan,
zooals wij boven reeds opmerkten(2). Hij schijnt dus inderdaad in den waan verkeerd
te hebben, dat hij in zijne Historie van Troyen zuiverder geschiedenis had gegeven,
dan Benoit; en daarom zeker haalde hij zijn werk in den Rijmbijbel meermalen aan(3);
maar bij 't bewerken van zijnen Spiegel Historiael dacht hij er reeds anders over.
Daar zeide hij van de Trojaansche geschiedenis:
‘Die poeten hebbent, alsict hore
Ontreint met favelen openbare,’

en onder die poëten verstond hij niet alleen Benoit, die o.a. de geschiedenis van
Troilus en Briseïs grootendeels gefantaseerd had, maar vermoedelijk ook Virgilius,
Statius en Ovidius, die hij zelf er bij geraadpleegd had, evenals het Prieel van Troyen
van Segher Dengotgaf, dat hij er in had opgenomen. Volgens hem was ‘dat langhe
gescal van favelen dorsayet al’(4). In den Spiegel wil hij ‘die waerheit nomen’, en dan
volgt hij met Vincentius, behalve Orosius(5) en Eusebius(6), die hij eene enkele maal
slechts aanhaalt, Helinand(7). En uit wien had Helinand nu geput? ‘Uter jeesten, die
maecte Daret’(8) en die ‘Cornelis met siere pine uten Griexen in Latine trac’(9), zooals
hij zelf zegt, dus uit denzelfden Dares Phrygius, aan wien Benoit

(1)
(2)
(3)
(4)

Hist. van Troyen, vs. 23560-23562.
Zie boven bl. 378.
Rijmbijbel vs. 7778-7780, 7917 vlg., 7923-7926.
Sp. Hist. I2, 14 vs. 38-52; vgl. Sp. Hist. I2, 16 vs. 21-26.

(5) Sp. Hist. I2, 15 vs. 13.
(6) Sp. Hist. I2, 15 vs. 27.
(7) Sp. Hist. I2, 15 vs. 1; 16 vs. 27; 17 vs. 13.
(8) Sp. Hist. I2 16 vs. 28; vgl. 14 vs. 55; 15 vs. 18; 16 vs 18 en 17 vs. 3.
(9) Sp. Hist. I2, 17 vs. 7 vlg.
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zijne stof had ontleend. De Spiegel bevat dan ook inderdaad niet veel meer dan een
beknopt overzicht uit Dares(1).
Met de Alexandersagen verging het Maerlant nog slechter: hij verviel daarbij van
Charybdis in Scylla, of, om in zijne eigene woorden te spreken, om ‘den hovescen
lybaert’ te ontvlieden, vlood hij ‘ten serpente waert’. Een zonderling toeval heeft
gewild, dat wij voor de kennis van Alexander's schitterende krijgsdaden, die de
pennen van talrijke waarheidlievende en bekwame ooggetuigen in beweging brachten,
veel minder betrouwbare bronnen zouden bezitten, dan voor de aan hem voorafgaande
periode der Grieksche geschiedenis en voor veel wat na hem gebeurde. Van al de
werken zijner tijdgenooten is ons geen enkel bewaard gebleven, en de oudste en
beste bronnen voor Alexander's leven, waarmee wij ons tevreden moeten stellen,
zijn 400 a 500 jaar na Alexander's dood opgesteld, namelijk vooreerst de Anabasis
Alexandri van Flavius Arrianus, die omstreeks 150 n. Chr. in 't Grieksch geschreven
is en in de middeleeuwen bijna uitsluitend gekend werd door bemiddeling van het
omstreeks 340 geschreven Itinerarium Alexandri Magni, dat er grootendeels uit geput
is, en ten tweede de Libri octo de rebus gestis Alexandri Magni, door Quintus Curtius
geschreven gedurende de regeering van Keizer Claudius(2). Dat laatste werk nu levert
ons, met het wat jongere van Arrianus, de beste stof voor eene levensgeschiedenis
van Alexander den Grooten. 't Is waar, aan de eischen, die men tegenwoordig den
geschiedschrijver stelt, voldoet Q. Curtius niet. Gebrek aan critiek en aan behoorlijke
geographische kennis heeft hij met de meeste geschiedschrijvers der oudheid gemeen
en bovendien maakt hij zich aan menige onjuistheid en onnauwkeurigheid schuldig
door de overhaasting, waarmee hij werkte, door de zucht naar volledigheid, die hem
verleidde ook onbetrouwbare berichten op te nemen, en door de vluchtigheid, waarmee
hij zijne bronnen las en dikwijls slecht weergaf. Toch zijn er in zijn werk over het

(1) Sp. Hist. I2 cap. 14. vs. 35 - cap. 18.
(2) Zie voor die tijdsbepaling Julius Mützell, Vorrede p. XLVII-LXXXVII voor de uitgave, die
hij in 1841 van Q. Curtius bezorgde, en vooral ook S. Dosson, Etude sur Quinte Curce, sa
vie et son aeuvre, Paris 1887 p. 18-45.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

415
algemeen niet veel meer fouten dan in de werken van Nepos, Livius, Plutarchus en
anderen. Hij heeft uitstekende bronnen kunnen gebruiken, die nu voor ons verloren
zijn, en geeft van authentieke stukken niet zelden eene getrouwe copie. Putte hij uit
troebele bron, dan deed hij dat gewoonlijk met oordeel en voorzichtigheid; in elk
geval heeft hij nooit getracht zijne lezers opzettelijk te bedriegen: wanneer hij twijfelt
aan de waarheid van zijn verhaal, ontveinst hij dat niet(1). Gemis aan goede trouw
kan men hem niet verwijten(2). Hij schreef echter 400 jaar na den dood van Alexander
en eenigermate als zedenmeester en kunstenaar. Het beeld, dat hij van zijnen held
ontwierp, moge door rhetorische hulpmiddelen opgesierd en er op aangelegd zijn
om bewondering voor heldengrootheid en afschuw van ontzenuwende zinnelijkheid
op te wekken, juist daardoor leende het zich zoo uitstekend tot eene dichterlijke
vertolking; en zulk eene vertolking bezitten wij in de Alexandreis van Gauthier de
Chastillon. De geschiedenis, in dat Latijnsche heldendicht vervat, is - ook volgens
de bedoeling van den dichter - even zuiver als wij die bij Curtius vinden, en daarmee
mag men, voor een middeleeuwsch werk althans, tevreden zijn. Het gedicht had dan
ook niet alleen aan het betrekkelijk zuiver Latijn, maar ook aan de betrouwbaarheid
van den inhoud te danken, dat het onder de classieke boeken werd opgenomen en
overal op de scholen werd gelezen(3).

(1) Zoo zegt hij bv. zelf, IX 1: ‘Equidem plura transcribo quam credo; nam nec affirmare sustineo
de quibus dubito, nec subducere quae accepi.’
(2) Ik heb hier het m.i. onpartijdig oordeel van S. Dosson, t.a.p. p. 195 over Curtius weergegeven
(vgl. vooral Dosson, t.a.p. p. 182-195, 299-312). Met uitzondering van J.G. Droysen, J.
Mützell, Th. Vogel, A. Eussner en enkele anderen, hebben de nieuwere historiographen de
betrouwbaarheid van Curtius veel te laag aangeslagen en hem op het voorbeeld van Rapin
en Gui Patin en vooral van J. le Clerc bijna tot eenen romanschrijver verlaagd. Hunne
overdrijving is door Dosson terecht afgekeurd.
(3) ‘Le poème latin ne fut répandu dans les écoles que pour affaiblir le roman et l'autorité des
chansons de gestes débitées sur le même sujet dans le monde,’ zegt Paulin Paris, Les
manuscrits français III p. 92, die ook de talrijke, met glossen overladen handschriften van
de Alexandreis op de Bibl. nationale vermeldt. Nog in de 15de eeuw getuigde Thomas
Rodburn: ‘Alexandreis in scholis grammaticorum tantae dignitatis est hodie, ut prae ipsa
veterum poetarum lectio negligatur,’ aangehaald bij Warton, The history of English poetry,
London 1840 I p. CXXXII.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

416
Maerlant had dus, ook in zijne latere didactische periode, niet beter kunnen doen,
dan Gauthier's gedicht letterlijk te vertalen; maar hij deed meer, en wel juist door
hetgeen hij te veel deed werd hij, zonder het zelf te weten, geschiedvervalscher. Hij
voegde verschillende kortere en langere stukken in de vertaling van Gauthier's werk
in, en daaronder niet weinig(1), dat hij middellijk (waarschijnlijk door de glossen in
zijn exemplaar van Gauthier) ontleende aan de onechte Alexandri Magni Epistola
de situ Indiae ex interpretatione Corn. Nepotis(2) en aan de Res gestae Alexandri
Macedonis van Julius Valerius(3) of aan het daarvan in de 9de eeuw gemaakte
Epitome(4). Het werk van Julius Valerius nu is in de 4de eeuw vrij vertaald uit een
Grieksch werk, dat omstreeks 200 na Chr. te Alexandrië geschreven is (volgens de
overlevering door Favorinus of Aesopus) en bekend is onder den naam van
Pseudo-Kallisthenes(5). Daarin worden allerlei fabelen, gedeeltelijk van Oosterschen
oorsprong, van Alexander verteld, en daarin is ook tevens de hoofdbron te zoeken
van al die wonderverhalen, welke in de middeleeuwen zoowel in 't Latijn als in 't
Fransch over Alexander in omloop kwamen en een geheelen sagenkring van
Alexander den Grooten vormden(6), en welke Gauthier door de meer historische
voorstelling in zijne Alexandreis trachtte te verdringen.
Maerlant schijnt niet spoedig te hebben ingezien, dat de Alexandreis onder zijne
handen allesbehalve geschiedkundig

(1) Men vindt het aangewezen door Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten, Gron. 1882, bl.
XIX-XXXV.
(2) Uitgegeven door Andreas Paulini, Gissae 1706.
(3) Uitgegeven door Angelo Maji, Milano 1817, Roma 1835, en door Carolus Müller in zijne
uitgave van Pseudo-Callisthenes, Paris. 1846.
(4) Uitgegeven door Julius Zacher, Halle 1867.
(5) Uitgegeven door Carolus Müller, Paris. 1846, en naar een Leidsch HS. door H. Meusel,
Jahrbücher für classische Philologie, Vter Supp.-Band, Leipzig 1871, p. 701-816.
(6) Zie over die sagen vooral Julius Zacher Pseudocallisthenes. Forschungen zur Kritik und
Geschichte der ältesten Aufzeichnung der Alexandersagé, Halle 1867, en Paul Meyer,
Alexandre le Grand dans la littérature française du moyen-âge, Paris 1886.
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was gebleven, althans hij verwijst naar zijnen Alexander nog in Der Naturen Bloeme(1)
en in den Rijmbijbel(2); en zelfs in den Spiegel Historiael noemt hij het gedicht nog
‘die vraye jeeste’, maar dan is hij toch reeds tot het besef gekomen, dat niet alles er
in ware geschiedenis is, daar hij verklaart, dat er ‘favelen toegeslegen’ zijn, die hij
bij het schrijven van den Spiegel Historiael wilde vermijden, evenals ‘die redenen
van hem in 't Walsch’, die hij voor ‘valsch’ verklaart(3). Met die laatste bedoelde hij,
zooals wij reeds zagen(4), waarschijnlijk den Roman d'Alixandre van Lambert li Tors
en Alexandre de Bernay, die o.a. ook uit Quintus Curtius geput was, en La Vengeance
de la mort d'Alissandre van Guy de Cambrai en Jehan le Venelais, een werk van
pure fantasie. Met de ‘favelen’, die zijn eigen roman van Alexander bevatte, schijnt
hij te doelen op hetgeen door bem zelf aan het werk van Gauthier was toegevoegd
en meerendeels tot den kring der Pseudo-Kallisthenesverhalen behoorde. In zijnen
Spiegel zegt hij:
‘Ic hout mi an broeder Vincent’(5),

en het is dus de vraag, waaruit Vincentius de geschiedenis van Alexander den Grooten
geput heeft, die bij Maerlant het geheele vierde boek der eerste partie inneemt. Reeds
dadelijk wekt het onze bevreemding, dat de beste bron, die Vincentius tot zijne
beschikking had kunnen hebben, Quintus Curtius, in het geheel niet onder de bronnen
vermeld wordt, en ook blijkbaar niet is geraadpleegd. De schrijvers, die Maerlant
opgeeft, zijn Flavius Josephus(6), Eusebius(7), dien hij echter weerspreekt, Orosius(8),
Petrus Comestor(9) en vooral Justinus(10); maar

(1) Der Naturen Bloeme IX vs. 105 wordt verwezen naar Alexander X vs. 599 vlgg., 646 vlgg.
(2) Rijmbijbel vs. 18440-18443.
(3) Sp. Hist. I3, 56 vs. 47-54.
(4) Zie boven bl. 404.
(5) Sp. Hist. I3, 56 vs. 55.
(6) Sp. Hist. I4, 29 vs. 1.
(7) Sp. Hist. I6, 1 vs. 8.
(8) Sp. Hist. I6, 13 vs. 29; 29 vs. 12; 30 vs. 27.
(9) Sp. Hist. I6, 23 vs. 1; 33 vs. 1; 54 vs. 40.
(10) Sp. Hist. I6, 14 vs. 5; 19 vs. 24; 20 vs. 47; 21. vs. 9; 25 vs. 1; 29 vs. 11; 30 vs. 32; 38 vs. 1;
40 vs. 3.
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bovendien ook Valerius(1). Vooral echter is in den Spiegel Alexander's geschiedenis
geput uit een werk, dat nu eens ‘die Vite’ heet(2) en dan weder ‘Alexanders Ystorie’
wordt genoemd(3). Dat werk nu is niets anders dan de Vita Alexandri Magni of de
Historia de proeliis(4), die in het midden der tiende eeuw op last van Hertog Jan van
Campanië vervaardigd is door den aartspriester Leo; en dat werk is eene vrije vertaling
van den zelfden Pseudo-Kallisthenes(5), waaruit de Res gestae van Julius Valerius en
het Epitome daarvan is voortgekomen. Bovendien heeft Maerlant ook nog in navolging
van Vincentius in den Spiegel de volkomen fabelachtige briefwisseling van Alexander
met Dindimus, den koning der Brachmanen, verkort opgenomen(6), zoodat wij gerust
mogen zeggen, dat Maerlant veel getrouwer aan de geschiedenis zou gebleven zijn,
indien hij Gauthier's Alexandreis eenvoudig zonder toevoegsels had vertaald, dan
hij in zijnen Spiegel Historiael was, waarin hij zelf meende zijn vroeger werk
verbeterd te hebben.
Komen wij tot de Britsche romantiek, dan treft ons hetzelfde verschijnsel. De
geschiedenis, die Maerlant in zijnen Spiegel van de Britten denkt te geven, verschilt
al niet veel van de fabelen der romanschrijvers, welke hij bestrijdt. Alleen verdient
het opmerking, dat hij in zijnen Spiegel volstrekt niets meer wil weten van het graal(7),
dat, welken oorsprong het ook moge hebben(8), in elk geval tot het gebied der mythen
of legenden behoort.

(1) Sp. Hist. I6, 13 vs. 1.
(2) Sp. Hist. I6, 20 vs. 48.
(3) Sp. Hist. I6, 17 vs. I; 19 vs. 46; 40 vs. 1.
(4) Uitgegeven door Gustav Landgraf, Die Vita Alexandri Magni des Archipresbyters Leo,
Erlangen 1885.
(5) Julius Zacher zegt, Alexandri Magni Iter ad Paradisum, Regimonti 1859 p. 11: Ita latinum
fecit, ut non integrum converteret, sed omnino praetermissis commentis iis, quae exilioris
vel obsoleti argumenti putaret, reliquo modo plena redderet, modo coarctaret, modo ex aetatis
ingenio transformaret.’
(6) Sp. Hist. I6 cap. 57-62.
(7) Zie Sp. Hist. I1 prol. vs. 55; I7, 39 vs. 61-64; III1, 36 vs. 109 vlg; III5, 60 vs. 61-94, en vgl.
daarover boven bl. 389 vlg.
(8) Het zou ons te ver voeren, hier over de verschillende meeningen aangaande den oorsprong
der graalgeschiedenis uit te weiden. Hoe ik er over denk, schreef ik in het Tijdschrift voor
Ned. taal- en letterkunde I (1881) bl. 322-328.
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Alles wat hij er over schreef in zijne Hïstorie van den Grale, hield hij in zijnen Spiegel
‘over boerde’. Zoo deed hij niet met de verhalen aangaande Merlijn, Vortigern, Uter
en Artur, ofschoon hij terecht in den Spiegel alle Fransche romans uit den Britschen
sagenkring als onhistorisch verwerpt en dus, behalve zijn eigen Torec, dien hij niet
noemt, in 't bijzonder, naar 't schijnt, den Lancelot en den Perchevael of Li contes
del Graal van Chrestien de Troyes(1). Zijn eigen Merlijn noemt hij ook wel niet met
name, maar op meer dan ééne plaats in zijnen Spiegel trekt hij er tegen te velde onder
den naam van ‘het Walsch’(2), en dat Walsch had Robert de Borron, schoon wat
opgesierd en uitgebreid, grootendeels geput uit de Vita Merlini en de Historia regum
Brittanniae van Godfried van Monmouth of uit eene Fransche bewerking daarvan(3).
Toch, niettegenstaande Maerlant in zijnen Spiegel eenen hevigen afkeer toont van
die Fransche fabelen, heeft zijne vroegere ingenomenheid er mee nog sporen
achtergelaten in de groote uitvoerigheid, waarmee hij de Britsche geschiedenis
verhaalt(4), zoodat hij het overzicht van Vincentius aanmerkelijk heeft uitgebreid, in
de woorden, waarmee hij de geschiedenis aanvangt:
‘Hier ga ic ter jeesten waert,
Dat die menige horen begaert,
Dats van Bartaengenlant dat grote,
Daer ridders in waren sonder genote’(5),

en in de opmerking, dat Vortegrinus ‘int Romans heet Vortegier’(6), dat Engistus
‘Angeus heet in Walscher tale’(7),

(1) Sp. Hist. I1 prol. vs. 56; III1, 36 vs. 110; III3, 48 vs. 67-74; 49 vs. 16-24; 54 vs. 51-60; IV1,
29 vs. 57.
(2) Zie Sp. Hist. III3, 31 vs. 61-72; 32 vs. 77-90; 48 vs. 59-62; III6, 59 vs. 115-122. Dat hij daar
zijn eigen Merlijn en niet den Brut van Wace bestrijdt, toonde ik aan in het Tijdschrift I bl.
355-363.
(3) Zie Tijdschrift I, blz. 328-332.
(4) Men vindt die Sp. Hist. III3, 7 vs. 21-94; 8; 9 vs. 1-58; 13 vs. 41-88; 14; 19; 31; 32; 34 vs.
31-100; 48 vs. 51-100; 49-54; III6, 29 en 30.
(5) Sp. Hist. III3, 7 vs. 21-24.
(6) Sp. Hist. III5, 7 vs. 82 vlg.
(7) Sp. Hist. III5. 7 vs. 64 vlg. en III7, 11 vs. 26.
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dat de Sassen ‘Sennes heten in Walscer tale’(1) en dat Gontymara (of Ganhumara)
‘Genoevere es in Walsch genant’(2).
Uit welke bron nu heeft Vincentius zijne berichten aangaande Merlijn, Vortegern,
Uter en Artur geput? Uit dezelfde als Robert de Borron, namelijk uit de Historia
regum Brittanniae(3), omstreeks 1145 geschreven door den aartsdiaken, later bisschop
van Asaph, Godfried van Monmouth († 1154). Dat werk nu wordt door Maerlant
een paar maal aangehaald onder den titel van ‘die ystorie in Latine’(4) of ‘die jeeste
van den Bertoenen’(5), en Maerlant bepaalde er zich niet toe, eenvoudig te vertalen
wat Vincentius er in zijn Speculum van ingelascht had, maar hij nam het werk zelf
ter hand en vertaalde er nog vrij wat van, dat Vincentius achterwege gelaten had(6).
Vincentius was met opzet spaarzaam geweest met zijne aanhalingen uit het in dien
tijd zeer beroemde boek van Godfried. De betrouwbaarheid er van toch was reeds
in de twaalfde en dertiende eeuw niet boven verdenking verheven. Godfried's
tijdgenoot, Giraldus Cambrensis, bestreed het werk, Willem van Newbury spreekt
in zijne Rerum Anglicarum libri V van Godfried's ‘ridicula figmenta’ en noemt hem
iemand, die ‘petulanter et impudenter fere per omnia mentiatur’, terwijl Sigebert van
Gembloux, door wien Vincentius zich tot voorzichtigheid in het aanhalen van
Godfried's berichten heeft laten bewegen, vol wantrouwen zegt, na het een en ander
uit Godfried's werk te hebben meegedeeld: ‘porro haec omnia, ut supra diximus,
nullam fidei authoritatem videntur habere, si cum caeteris historiis conferantur’(7).
Tegenwoordig is ieder het er over eens, dat de Historia regum Brittanniae in de
verste verte zelfs geene geschiedbron meer mag genoemd worden, en blijft het nog
maar

(1) Sp. Hist. III3, 7 vs. 71 vlg.
(2) Sp. Hist. III3, 50 vs. 18 vlg.
(3) O.a. uitgegeven door San Marte, Halle 1854.
(4) Sp. Hist. III3, 31 v. 68.
(5) Sp. Hist. III6, 29 vs. 5.
(6) Bv. Sp. Hist. III3, 7 vs. 21-94; 8; 9 vs. 1-58; cap. 50-54 en verder passim. Zie Inl. op den Sp.
Hist. bl. XXIV vlg.
(7) Aangehaald in de Inl. op den Sp. Hist bl. XXIV en XXXV.
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alleen de vraag, of de schrijver het werk grootendeels uit zijne verbeelding geput
heeft(1), dan of hij, zooals ik liever zou blijven gelooven, zijne verhalen inderdaad
ontleend heeft aan het, door den aartsdiaken Walter van Oxford voor hem uit Bretagne
meegebrachte, in het Armoricaansch geschreven, boek, waarop hij zich in het begin
van zijne Historia beroept(2). Men ziet, op het oogenblik kan er zelfs geene quaestie
meer van wezen, wat meer of minder geschiedkundig is, Maerlant's romantische
Merlijn of de Merlijngeschiedenis in zijnen Spiegel Historiael. Beide bevatten geen
woord geschiedenis, maar dezelfde fabelen, die Maerlant eerst door bemiddeling van
het Fransch, later onmiddellijk putte uit het Latijnsche gewrocht der volksoverlevering
of der scheppende verbeelding van een enkel man.
Bij het behandelen der geschiedenis van Karel den Grooten in zijnen Spiegel
Historiael(3) had Maerlant geen eigen roman te bestrijden, maar slechts Walsche
gedichten of vertalingen daarvan door anderen, met name den Willem van Oringen,
den roman der Vier Heemskinderen, den Fierabras en vermoedelijk ook den Karel
ende Galie(4), en ook daarbij ging het hem als bij de geschiedenis van Troje, van
Alexander en van de Britten. Ondanks die bestrijding leverde hij in zijnen Spiegel
ook zelf geen betrouwbaar geschiedverhaal, al kwam hij dan der waarheid wel wat
nader, dan de ‘borderers’, die hij berispte. De volgende bronnen gaf hij in zijnen
Spiegel tegenover de romanschrijvers als geloofwaardig op:

(1) Zooals op het voetspoor van Zarncke, Ebert's Jahrbuch V p. 249 vlgg. wordt aangenomen
door Bernhard ten Brink, Geschichte der Englischen Litteratur 1 (Berlin 1877) p. 168-170,
en Gaston Paris, La littérature française au moyen-âge, 2e éd. Paris 1890, p. 88-90.
(2) Daarmee behoef ik natuurlijk niet aan te nemen, dat wij in den Brut y Brenhined eene
Cambrische vertaling van dat Armoricaansche werk zouden bezitten, zooals vroeger beweerd
werd door Th. de la Villemarqué, Les romans de la table ronde, Paris 1860, p. 24 vlgg., want
dat werk is niets anders dan eene vertaling van Godfried's Historia.
(3) Karel's geschiedenis is behandeld Sp. Hist. III8, 74 vs. 55-80; 75-80; 82-88; 90-93; IV1 1-4;
6-15; 17-33.
(4) Zie boven bl. 404 vlg.
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‘Men lese Eynaerde, die van hem seget
Sine viten altemale;
Men lese Segebrechte also wale
Van Gembloys, die van hem screef;
Men lese Tulpine, die van hem dreef
Den raet vele van alden meesten,
Ende vele screef van sinen jeesten,
Ende alle vraye ystorien gemeine’(1).

Einhard's Vita Caroli Magni schijnt echter noch hem, noch Vincentius als bron te
hebben gediend; wel de Chronographia van Sigebert van Gembloux(2), en bovendien
ook de kronieken van Hugo van Fleury(3) en van Helinand(4), en daarin het bekende,
maar te eenemale ongeschiedkundige verhaal Iter Caroli Magni ad Hierusalem(5).
Het meest echter hebben Vincentius en Maerlant vertrouwd op:
‘Tulpijn, derdsche bisscop van Riemen,
Die el niet en screef van niemen
Danne waer,’(6)

zooals Maerlant zegt, en wiens Historia Caroli Magni et Rolandi voor beiden de
hoofdbron was, waaruit zij Karels geschiedenis putten(7).
Vreemd was het niet, dat zij dat werk voor volkomen betrouwbaar hielden. Eerst
op het eind der zestiende eeuw is de echtheid er van betwijfeld(8), en in Maerlant's
tijd bestonden er reeds twee, trouwens later zelve als onecht erkende, brieven van
pausen, die als bewijzen voor de echtheid golden, een van

(1) Sp. Hist. IV1, 29 vs. 14-21.
(2) Sp. Hist. III8, 74 vs. 71; IV1, 4 vs. 1; 15 vs. 45; 32 vs. 31.
(3) Zie Sp. Hist. IV1, 3 vs. 1 en 68.
(4) Zie Sp. Hist. IV1, 4 vs. 46; 6 vs. 1.
(5) Zie daarover Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, Paris 1865, p. 55.
(6) Sp. Hist. IV1, 2 vs. 1-3. Maerlant geeft hier aan den aartsbisschop zijn waren naam, Tulpinus
of Tylpinus, dien hij ook bij Frodoardus (lib. II c. 17) draagt, terwijl de naam Turpinus, die
hem later algemeen wordt gegeven, eene verbastering is. Zie Gaston Paris, De
Pseudo-Turpino, Parisiis, 1865, p. 2.
(7) Sp. Hist. IV1, 3 vs. 68; 11 vs. 49; 19 vs. 55; 23 vs. 87; 24 vs. 115; 26 vs. 74; 27 vs. 1; 28 vs.
44; 32 vs. 5; 33 vs. 1.
(8) Door Papirius Masso in zijn Annalium (Lutetiae, 1578) lib. II p. 97.
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Calixtus II en een van Innocentius II(1). Bovendien werden er in de dertiende eeuw
verschillende vertalingen en omwerkingen van den Pseudo-Turpinus gemaakt door
schrijvers, die er, evenals Maerlant, in tegenstelling tot de ridderromans, zuivere
geschiedenis in zagen. Een hunner, Nicolas de Senlis, die er omstreeks 1200 eene
prozavertaling van vervaardigde voor Hugo van St. Pol en zijne echtgenoote Yolande,
zuster van Boudewijn V van Henegouwen, zegt in de inleiding van dat werk over
Karels veldtocht in Spanje: ‘Maintes gens si en ont oï conter et chanter, mes n'est si
mençonge non ço qu'il en dient e en chantent cil chanteor ni cil jogleor. Nus contes
rimés n'est verais; tot est mençongie ço qu'il en dient; car il n'en sievent riens fors
quant par oïr dire.’ Als hij daarentegen den Pseudo-Turpinus geprezen heeft als het
werk van een' ooggetuige, zegt hij: ‘Dont on feist mieux cil à croire qui i fu, qui le
vit, que ne font cil, qui riens n'en sevent fors quant par oïr dire’(2). Ook de beste
geschiedschrijvers der dertiende eeuw vertrouwden ten volle op deze geschiedenis
van Karel den Grooten; Vincentius deed dus niets anders dan eene bron raadplegen,
waarvan de zuiverheid door niemand werd betwijfeld, en Maerlant kon wel niet
anders dan zijn voorbeeld volgen.
Tegenwoordig echter weet men met zekerheid, dat de Turpinus een
Pseudo-Turpinus is. De eerste vijf hoofdstukken toch werden door een' monnik van
San Jago de Compostella ter verheerlijking van de St. Jakobskerk aldaar geschreven
omstreeks het midden der elfde eeuw en niet op den naam van Tulpinus gesteld, wat
wel het geval was met de zeven en twintig volgende hoofdstukken, die door een'
monnik van het Sint-Andreasklooster te Vienne in het eerste kwart van de twaalfde
eeuw zijn vervaardigd, en waarvan de inhoud voor een groot deel uit oude liederen
en overleveringen is geput. Allengs is het werk van eenige aanhangsels voorzien, en
eindelijk door tal van invoegsels niet onbeteekenend uitgebreid(3).

(1) Zie over de onechtheid dier brieven Gaston Paris, De Pseudo-Turpino, p. 38-43. Hunne
authenticiteit wordt te onrechte aangenomen door Buckle, t.a.p. I, p. 230-232, waar hij over
de echtheid van den Pseudo-Turpinus handelt.
(2) Aangehaald bij Gaston Paris, t.a.p. p. 44 vlg.
(3) Men zie dit alles uitvoerig aangetoond door Gaston Paris, De Pseudo-Turpino.
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De Pseudo-Turpinus is dus niet alleen niet geschiedkundig, maar zelfs uit dezelfde
bron voortgekomen als de ridderromans. Te onrechte werd vroeger beweerd, dat de
meeste Karelsagen er haar ontstaan aan te danken hebben(1). Wel hebben sommige
latere dichters van Frankische romans er gebruik van gemaakt, zooals de compilator
van den Karl Meinet(2) en de dichter van den Fierabras, waarvan een derde deel aan
den Pseudo-Turpinus is ontleend(3). Nu wordt juist die Fierabras door Maerlant als
een samenweefsel van verdichtsels verworpen(4), terwijl onze dichter zich ook over
den Karl Meinet ongunstig schijnt uit te laten, wanneer hij van Karel den Grooten
zegt:
‘Die Walen heetene Chaerlemeine:
In weet wat sire mede meenen.’(5)

Alzoo heeft Maerlant het grootste vertrouwen gesteld op de geschiedkundige waarde
van een werk, dat uit eene zelfde bron - de volksoverlevering - is voortgevloeid als
de ridderromans, die hij zoo gestreng als fabels en verdichtsels veroordeelt, en dat
zelfs voor sommige romans de stof heeft geleverd.

(1) Gaston Paris, t.a.p. p. 3, zegt als boven alle bedenking verheven, ‘Turpini librum non fontem
esse poesis nostrae epicae, sed contra e carminibus vulgaribus illa mutuasse quae similia illis
refert. Hoe jam animadverterat Oihenart (Notitia utriusque Vasconiae, Parisiis, 1638 p. 397),’
voegt hij er bij, ‘sed ferme usque in nostros dies contraria opinio fautores invenit, praesertim
apud Anglos.’ Vgl. verder t.a.p. p. 66-68.
(2) Gaston Paris, Histoire poétique de Charlemagne, Paris 1865, p. 127.
(3) Gaston Paris, t.a. p. 157. Dat er althans door sommige romanschrijvers van den
Pseudo-Turpinus gebruik is gemaakt, geeft dus aan G. Weber het recht om van dat werk te
zeggen, Geschichte des Mittelalters, III, (1868), p. 446: ‘Dieses wohl in der ersten Hälfte
des zwölften Jahrhunderts aus alten Liedern und Romanzen, aus Sagen und Erzählungen
zusammengefügte und einem Zeitgenosse Karls, Turpin, zuerst Mönch von St. Denys, dann
Erzbischof von Rheims, zugeschriebene Buch, das bald in die Volkssprache übersetzt ward,
bildete eine Hauptquelle für die Romane aus dem Karolingischen Mythenkreis, ohne dasz
jedoch die älteren Ueberlieferungen, Gedichten und Sagen, die neben jenem herliefen, dadurch
verdrängt worden wären; vielmehr ergänzten diese die “Chronik”, bei der eine religiöse
Tendenz sichtbar vorwaltet, vorwärts und rückwärts und faszten insbesondere die weltliche
Seite ins Auge.’
(4) Sp. Hist. IV1, 1 vs. 42 vlg.; 29 vs. 31.
(5) Sp. Hist. IV1, 1 vs. 48 vlg.
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Dat Maerlant, evenmin als Vincentius, de groote overeenkomst van den inhoud der
romans met dien van den Pseudo-Turpinus zag, lag aan den vorm en vooral ook aan
de strekking van dat werk. Het had hoofdzakelijk die sagen opgenomen, welke
geschikt waren om het vroom karakter van Karel te doen uitkomen, het maakte hem
tot het ideaal van een' Christenvorst, en dat deden de wereldsche romanschrijvers
niet(1). Daarin bestond voor Maerlant het onderscheid tusschen de sagen van den
Pseudo-Turpinus en die van de romanschrijvers, en daar hij liefst uitsluitend wilde
gelooven, wat tot Karels eer kon verstrekken, en geneigd was te betwijfelen, wat
hem tot schande zou kunnen zijn, moest hij den Pseudo-Turpinus wel voor veel
geloofwaardiger houden dan de borderers. Over het algemeen neemt hij veel
gemakkelijker stichtelijke en zedelijke verhalen voor waar aan dan zulke
overleveringen, die door den vorm der mededeeling gebrek aan zedelijken ernst
verraden. Voor hem, evenals voor vele andere geschiedschrijvers in de middeleeuwen,
is de stichtelijkheid van een verhaal een der voornaamste criteria van waarheid,
zoodat het schijnt, alsof hij naïef genoeg was, om vroom bedrog voor iets onmogelijks
te houden.
Merkwaardig stemt zijne critiek van den ridderroman overeen met die, welke Plato
op de Homerische gedichten toepaste. In zijne Republiek noemt Plato verschillende
mythen, die bij Homerus en Hesiodus voorkomen, verderfelijke logens, met
onzedelijke strekking, en daarom in strijd met het karakter der goden. Al wat niet in
overeenstemming is met de waardigheid der goden, b.v. de uitingen van grove
zinnelijkheid bij Zeus en van onbeholpenheid bij Hephaestos, waardoor hij een onuit-

(1) Gaston Paris zegt te dien opzichte, De Pseudo-Turpino p. 15, van de eerste vijf hoofdstukken:
‘nihil narratur, praeter Hispanica quaedam, quod ad pietatem non spectet; non describunter
proelia, non referuntur sermones, sed preces solum et miracula’; en van den schrijver van
het overige gedeelte, p. 25: ‘hoc tantum curare videtur, ut lectori placeat, talia prolixe narrando,
quae tunc pulcherrima videbantur, proelia nempe et singulares pugnas ex una parte; ex altera
theologicas disputationes, pias historiunculas, ceteraque ejusdem generis.’ In welk opzicht
de beide gedeelten dus mogen verschillen, hierin komen zij overeen, dat zij het werk zijn
van een vromen monnik, voor wien Karel in de eerste plaats beschermer en voorstander van
den godsdienst was.
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bluschlijk gelach onder de gelukzalige goden verwekt, is logen volgens Plato. In
dien zelfden zin was voor Maerlant alles logen en fabel, wat aan Karel en Artur het
karakter van helden zonder vrees en blaam ontnam. Door onzedelijke, wereldsche,
in één woord onstichtelijke verhalen te verwerpen, bewijst Maerlant, dat hij als
geschiedschrijver dienaar van den godsdienst is, en dat hij zijne wetenschap wil doen
strekken tot aankweeking van deugd, ten einde daardoor vroomheid en godzaligheid
te bevorderen.
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Negende hoofdstuk.
Maerlant en de Kunst.
Sinds in het midden dezer eeuw de, te lang verwaarloosde, studie der
middelnederlandsche letterkunde eene hooge vlucht had genomen, en Maerlant's
werken meer en meer bekend waren geworden, werd aan de beschouwing dier werken
in de verschillende geschiedboeken onzer letterkunde eene ruime plaats geschonken.
Daaruit alleen reeds blijkt, dat men feitelijk Maerlant niet enkel als volksverlichter
erkent, maar ook als een' man, die in de rij onzer middeleeuwsche dichters vooraan
staat en eene hoogst eervolle plaats bekleedt. Toch wordt Maerlant te gelijker tijd
door sommigen - op het voorbeeld van Dr. J.H. Halbertsma(1), die eigenlijk de
voortbrengselen onzer middeleeuwsche letterkunde nog met een ouderwetsch oog,
zooals dat van Witsen-Geysbeek, Siegenbeek en anderen, bezag - om verschillende
redenen berispt, en zóó te eenemale ontbloot genoemd van de voornaamste
eigenschappen, die men tegenwoordig van den dichter eischt, dat zij maar
ternauwernood hem den naam van dichter durven toe te kennen.
Vreemd schijnt het zeker, dat van een' schrijver, die door zijne tijdgenooten
algemeen voor een groot dichter werd gehouden, wiens invloed op onze letterkunde
onmiskenbaar belangrijk is geweest, en wiens werken tegenwoordig in de
geschiedboeken der letterkunde uitvoerig worden behandeld,

(1) In zijne Aanteekeningen op het vierde deel van den Sp. Hist. 1851
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door sommigen wordt betwijfeld, of hij in 't geheel wel dichter is geweest.
Dat is echter niet vreemd voor wie bedenkt, dat op bijna geen enkel gebied zooveel
onzekerheid en verdeeldheid heerscht, als op dat der aesthetica. Het komt mij voor,
dat men op dat gebied nog ternauwernood de eerste schreden gezet heeft, zoolang
men nog niet scherp de grenzen getrokken heeft tusschen hetgeen dáar te weten en
te beoordeelen is en hetgeen zich aan alle wetenschap en beoordeeling onttrekken
moet. In de aesthetica staat men tegenwoordig meerendeels nog op het standpunt der
middeleeuwsche wijsbegeerte: van den eenen kant namelijk doet men, evenals de
scholastiek deed, wanhopige pogingen om het onbewijsbare te bewijzen; van den
anderen kant wijdt men zich in mystieke devotie aan den dienst van het schoone,
zonder om te zien naar de rede, die toch nog altijd wel leidsvrouw zou kunnen blijven,
al bleek zij ook machteloos als vorstin.
In elk geval dwingt die onzekerheid en verdeeldheid er ons toe, bij eene
beschouwing en beoordeeling van Maerlant als kunstenaar, vooraf het standpunt aan
te geven, waarop wij ons plaatsen, daar anders misverstand onvermijdelijk is. Ik zie
mij dus genoodzaakt, zoo beknopt als dat bij een dergelijk onderwerp mogelijk is,
samen te vatten, wat ik versta onder kunst en onder wetenschappelijke aesthetiek.
Zal men aan het woord kunst een duidelijk begrip kunnen hechten, zonder hetwelk
alle gedachtenwisseling er over onvruchtbaar is, dan moet men beginnen met hetgeen
bij iedere definitie behoort te geschieden: men moet de kenmerkende eigenschappen
van het begrip opgeven en aantoonen waarin het zich van andere begrippen
onderscheidt of met andere begrippen overeenstemt. Om zich daarbij zooveel mogelijk
voor willekeur te vrijwaren moet men vooral niet verzuimen het algemeene
spraakgebruik in verschillenden tijd te raadplegen, dat de weerschijn der algemeene
opvatting is.
Op grond van die algemeene opvatting nu noem ik vooreerst de kunst een gebied
van menschelijke werkzaamheid. Alleen de mensch is kunstenaar, alleen wat hij
voortbrengt is kunst. Wie de natuur kunstenares heet, bedient zich van beeldspraak.
De aesthetica houdt zich dus bezig met een onderdeel uit de groep
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der geestelijke vakken, is eene psychologische wetenschap.
Niet alles echter, wat van den menschelijken geest uitgaat, is kunst. De meeste
wilsuitingen of daden met een bepaald doel, dus met overleg, verricht vallen buiten
het gebied der kunst; evenzoo de meeste gevolgtrekkingen, die het redeneerend
verstand maakt, wanneer het de waarheid zoekt te vinden, d.i. de dingen in hunne
verhoudingen tot elkaar tracht te leeren kennen door de punten van onderlinge
overeenkomst en onderling verschil op te zoeken. De kunstenaar als zoodanig b.v.
verlangt niet eene daad te verrichten, die ons het leven op zich zelf of in de
maatschappij mogelijk maakt, of die in overeenstemming is met de verplichtingen,
welke wij den mensch in 't algemeen opleggen als voorwaarde voor zijn
deelgenootschap aan het maatschappelijk samenleven; want dergelijke daden behooren
te huis op het gebied der zedelijkheid. Evenmin verlangt de kunstenaar als zoodanig
de formules te vinden, waaronder men zich de juiste verhouding der dingen, d.i. de
waarheid, het duidelijkst kan voorstellen, want dan zou hij zich bewegen op het
gebied der wetenschap.
De daad van den kunstenaar als zoodanig is het scheppen van het schoone, d.w.z
van hetgeen den mensch op zich zelf aangenaam aandoet, ook al draagt het volstrekt
niet bij tot eene juistere kennis der waarheid of tot eene vermeerdering van de som
der zedelijke daden. De aandrift om dat schoone voort te brengen is dus alleen het
gevolg van liefde voor het schoone.
Wat nu is het, dat alleen om zich zelf aantrekkelijk kan zijn? Het antwoord op die
vraag moet luiden: de schoone vorm. Het werk van den kunstenaar is dus een
schoonen vorm te geven aan alles wat zonder zijn toedoen een leelijken of
afstootenden vorm heeft. Zijn scheppen is dus eigenlijk vervormen.
De eenvoudigste wijze van vervormen nu is het leelijke omwerken naar het model
van het schoone, dat men kent, en dat bv. in de natuur wordt aangetroffen. Alleen
aan het bestaande kon de kunstenaar zijne eerste denkbeelden van schoonheid
ontleenen: hij moest dus wel beginnen met het een of ander van het bestaande na te
maken. Op den duur echter kon dat niet blijven bevredigen, want al spoedig moest
het blijken, dat iedere poging om de natuur na te bootsen te zwak was. De schoone
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natuurvoorwerpen overtroffen in schoonheid altijd hunne copie; en bovendien, wie
de natuur tot zijne beschikking heeft, kan deze kunst wel missen. Wie verlangt het
portret van eenen vriend, met wien hij samenwoont! De natuur copiëeren is het werk
van den leerling, die zich moet oefenen. Voor den kunstenaar is het, wat wij
monnikenwerk zouden kunnen noemen.
Op dat standpunt kon de kunst dus niet blijven staan. Zij moest zich ontwikkelen
door de bestaande schoone vormen met elkaar in verband te brengen, ze te
combineeren, en zoo nieuwe vormen te scheppen. Wel bleef ook zóó de kunst nog
altijd vervormen, maar het werd nu een scheppend vervormen. Ongelukkig echter
vergaten sommige basterdkunstenaars wel eens, dat een nieuwe vorm in de eerste
plaats schoon moet wezen en niet uitsluitend nieuw, want de zucht van den mensch
naar het nieuwe moge in zeker opzicht prijzenswaardig zijn, zij heeft met het wezen
der kunst niets te maken: integendeel de echte kunstenaar is als zoodanig de verklaarde
vijand van al het nieuwe, dat leelijk is.
Onderscheidden wij het nabootsen der schoone vormen, waartoe opmerkingsgave
en technische vaardigheid vereischt wordt, van het combineeren der schoone vormen,
waartoe de kunstenaar vinding en verbeelding noodig heeft, ook de schoone vormen
zelf zijn van tweeërlei aard. Het kunnen zinnelijke vormen zijn, die alleen de zintuigen
aangenaam aandoen, en geestelijke, die den denkenden geest streelen. Die laatste
vormen nu komen grootendeels overeen met die, welke door combinatie gevonden
zijn. Zij streelen namelijk den geest, omdat men er voortbrengsels in ziet van de
geesteswerkzaamheid des kunstenaars. Wie er van geniet, geniet er vooral van, omdat
hij er zich rekenschap van geeft, hoe de kunstenaar de bestaande stof heeft vervormd,
wat hij er van gemaakt heeft. Natuurlijk versta ik onder stof niet uitsluitend of in de
eerste plaats de voel- en tastbare stof, maar wel vooral de in den geest voorgestelde
stof, de som der denkbeelden en gedachten, door den kunstenaar van anderen
overgenomen, of gedeeltelijk uit zijn eigen brein voortgebracht.
Op het standpunt der scheppende kunst is dus een duidelijk inzicht in het verband
der stof tot den daaraan gegeven vorm een noodzakelijke factor voor het gevoelen
van het schoone.
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Komt bij de nabootsende kunst alles aan op den onmiddellijken indruk, dien de vorm
teweegbrengt, bij de scheppende kunst wordt men ook getroffen door de manier van
het bewerken der stof: men ontvangt eene reeks van aesthetische indrukken, wanneer
men den geest van den kunstenaar ziet streven naar den als ideaal gestelden schoonen
vorm.
Die indrukken zullen echter veel kans hebben om geheel of gedeeltelijk uitgewischt
te worden door indrukken van spijt of ergernis, wanneer men voortdurend moet
opmerken, dat de kunstenaar met de stof, die hij bezig is te vervormen, onmogelijk
zijn ideaal van vormenschoonheid kan bereiken, of wanneer de moeite, aan den
arbeid besteed, niet in evenredigheid is met het voortbrengsel ten gevolge van het
onbeduidende en daarom onvruchtbare der stof. Het is dus niet onverschillig, welke
stof de kunstenaar kiest, vooral niet wanneer hij verlangt, dat anderen zullen deelen
in zijne bewondering voor het schoone, dat hij voortbrengt; ja, men mag gerust
zeggen, dat voor hem, die iets meer wil zijn dan copiist, dat voor den scheppenden
kunstenaar eene belangwekkende stof, d.i. een voorraad van belangwekkende
gedachten en denkbeelden, eene onmisbare voorwaarde is voor het scheppen van
een schoon kunstwerk.
Naar de verschillende soorten van vormen (dat woord in den ruimen, ook
overdrachtelijken zin te nemen) zijn wij gewoon de kunst in verschillende kunsten
te onderscheiden. Wij nemen plastische kunsten aan, waarvan de voortbrengselen
door het zintuig van het gezicht worden waargenomen, en onderscheiden die weder
in bouwkunst, beeldhouwkunst en schilderkunst met de aan haar ondergeschikte
kunstvakken, zooals danskunst, kunst van ornamentatie, teekenkunst, graveerkunst,
enz. Daarnaast staan de musische kunsten, die bestemd zijn om langs den weg van
het gehoor den indruk der schoonheid te maken, namelijk de muziek en de dichtkunst,
met hare dienaressen, de muzikale en de poëtische voordracht, de tooneelspeelkunst
en de welsprekendheid. Terwijl de vormen der muziek instrumentale of vocale
klanken zijn, is voor de dichtkunst de eigenaardige vorm het woord d.w.z. de klank,
waarmee eene beteekenis verbonden is. Welluidendheid en klankharmonie, hetzij
op zich zelf, hetzij als uiting van menschelijk smart- of lustgevoel, is de
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eigenaardige vorm der muziek, maar ook de eenige; doch wie niets anders verlangt
dan dat, moet als kunstenaar de muziek kiezen tot het veld, waarop hij arbeidt. De
dichtkunst kan diezelfde welluidendheid niet bereiken, kan het gevoel niet met
dezelfde fijne schakeeringen weergeven. Wie in plaats van klanken woorden kiest
als kunstvorm, stelt zich dus met een minder volmaakten vorm tevreden, omdat hij
bovendien nog eene andere schoonheid zoekt: de schoonheid van zinbouw, van
gedachtengroepeering, van vergelijking of overdracht der beteekenissen, van
verpersoonlijking en wat nog meer tot het gebied der dichtkunst behoort. De dichter,
wien het alleen om klankspelingen te doen is, heeft zich in de keuze van zijne kunst
vergist; hij levert een zwakken weergalm der muziek, dat wat wij gewoon zijn
klinkklank te noemen.
Totnogtoe hadden wij bij onze aesthetische beschouwing vasten grond onder de
voeten; maar geheel anders wordt het, wanneer wij vragen: welke gedachten zijn
belangwekkend, welke vormen zijn schoon?
Volstrekt onbelangrijk is niets: tusschen het belangrijke en zoogenaamd
onbelangrijke is alleen een verschil van graad. Wie het geheel met zijnen geest kon
omvatten, zou ook in alles belang moeten stellen. Belangrijkheid is een
verhoudingsbegrip: iets is meer of minder belangrijk in betrekking tot een bepaald
plan, dat ontworpen, een bepaald doel, dat bereikt, eene bepaalde gedachtenreeks,
die ontwikkeld moet worden, en dus meer of minder belangrijk voor den persoon,
die een plan vormt, een doel najaagt, eene gedachtenreeks ontwikkelt, of, enger
genomen, voor het gemiddelde der beschaafde menschen in bepaalde tijden en in
bepaalde beschavingskringen.
Evenzoo is het met de schoonheid. Zij is geene eigenschap der vormen zelf.
Schoone voorwerpen bestaan er evenmin als nuttige. Schoonheid is wat de graankorrel
en de parel voor den haan uit de fabel zijn. Een vorm kan alleen schoon, d.i.
aantrekkelijk, of leelijk, d.i. afstootend, genoemd worden in betrekking tot den
individu, die er door aangetrokken of afgestooten wordt, of, bij benadering, in
betrekking tot eene groep van personen, die in een bepaalden tijd een
beschavingscentrum vormen. Alleen dan zou het schoone geen betrekkelijk begrip
meer zijn, maar
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een vast, wetenschappelijk definiëerbaar begrip worden, indien men bepaalde vormen
kon aanwijzen, die onveranderlijk den mensch (als soortnaam genomen) aantrekken
of afstooten. Er zou dan van een algemeen menschelijk, d.i. van een objectief
schoonheidsgevoel sprake kunnen zijn; maar totnogtoe is niemand er in geslaagd,
het bestaan daarvan te bewijzen, terwijl de ervaring er ons integendeel wèl toe leidt,
het bestaan er van te betwijfelen.
Ik ga nog eenen stap verder. Heb ik gelijk in mijne gissing, dat een der
hoofdfactoren voor het schoonvinden bij den mensch is het herkennen van het vroeger
waargenomene en het associëeren van aangename gewaarwordingen met vormen,
die tegelijk in den geest werden opgenomen met eenigen aangenamen indruk, dan
hangt het bij den individu voornamelijk van zijne vroegere, toevallig ontvangen of
hem door anderen bezorgde indrukken, dus van zijne geestesopvoeding af, wat hij
schoon zal vinden, en is er dus even groote verscheidenheid in schoonheidsgevoel
als er verscheidenheid is van levensgeschiedenissen des geestes. Alleen die weinige
aangename of onaangename indrukken, die alle menschen zonder uitzondering
ontvangen, en die wel voornamelijk in verband zullen staan met hetgeen de menschen
op physiek gebied met elkaar gemeen hebben, zouden dus een' zweem van
gemeenschappelijk schoonheidsgevoel kunnen veroorzaken.
Kon ieder individu al zijne indrukken onthouden, dan zou hij weten, wat de oorzaak
is, waarom hij iets schoon vindt; nu hij dat niet kan, verkeert hij in den waan, of hij
schoon vindt uit instinkt, en het eenige wat hij kan doen is zich aesthetisch opvoeden,
d.i. zich met een bepaald plan opzettelijk blootstellen aan een groot aantal aesthetische
indrukken, ten einde eene zekere mate van veelzijdigheid en evenredigheid in zijn
aesthetisch genot te brengen. Hij kan dan verder zijne eigene indrukken beschouwen
als de bouwstoffen eener subjectieve aesthetische wetenschap en hunne onderlinge
verhouding door rangschikking en onderscheiding nagaan en er ten slotte onder de
heerschappij der rede eene zekere consequentie in brengen, maar mag daarbij nooit
vergeten, dat de grondslag zijner aesthetica ligt in zijne eigene individualiteit, waarvan
oorsprong en vorming voor het grootste deel in het duister ligt.
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Valt het ons reeds niet gemakkelijk, voor ons zelf eene aesthetica samen te stellen,
nog veel moeielijker wordt dat, wanneer wij het beproeven te doen voor een bepaalden
kring, een bepaald volk in een bepaalden tijd, en hoogstens is het mogelijk van zulk
eene aesthetica de hoofdlijnen aan te geven en dan nog slechts bij benadering.
Bij zulk eenen stand van zaken kan er - men ziet het terstond in - geene sprake
meer zijn van hetgeen men schoon moet vinden; ieder is gedetermineerd, schoon te
vinden wat hij schoon vindt, en de wetenschap der aesthetica kan dus geene
dogmatische zijn, maar moet uitsluitend eene historische wetenschap blijven. Zij
heeft slechts waar te nemen, en zooals de wetenschap steeds doet, het waargenomene
te groepeeren, te ontleden en te verklaren, voor zoover dat mogelijk is. Zij kan ook
vergelijken. Is zij er in geslaagd, eene soort van schoonheidsnorm te vinden voor
een zekeren kring der maatschappij in haren eigen tijd, dan kan zij die vergelijken
met de norm van een zekeren kring der maatschappij in de dertiende eeuw en zal
dan natuurlijk op vele punten overeenkomst en ook verschil kunnen vaststellen; maar
zij moet er zich zorgvuldig voor wachten, de norm van haren eigen tijd, die zij
bovendien nog slechts bij benadering kent, als maatstaf te gebruiken, waarnaar zij
den dichter der dertiende eeuw afmeet. Dat zou een aesthetisch anachronisme zijn
van niet veel beter allooi, dan de anachronismen, waaraan Maerlant zich schuldig
maakte, toen hij de Grieksche helden in middeleeuwsche wapenrustingen liet strijden,
en even nadeelig, daar het den blik benevelt en het onbevooroordeeld waarnemen
bemoeielijkt of zelfs verhindert.
Men kan dus niet van mij verwachten, dat ik een aesthetisch oordeel over Maerlant's
geschriften zal vellen op grond van hetgeen ik zelf voor schoon houd, of op grond
van hetgeen ik vermoed, dat tegenwoordig bij de meerderheid der letterkundig
beschaafden voor schoon doorgaat, maar waarschijnlijk over eene eeuw niet meer
of niet meer in dezelfde mate schoon gevonden zal worden. Ik zal alleen trachten
uiteen te zetten, wat Maerlant als kunstenaar was, of m.a.w. hoe hij gepoogd heeft,
belangwekkende gedachtenverbindingen weer te geven in schoone, dat is zoowel
voor de zinnen als voor den belangstel-
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lenden geest aantrekkelijke vormen, zonder eenig ander doel, dan om zich zelf en
anderen daarmee genoegen te doen, en hoe zijne tijdgenooten zijne werkzaamheid
uit dat oogpunt beoordeelden.
De vraag of Maerlant wezenlijk dichter was, komt hier dus niet te pas. Laat hij
het niet altijd zijn in den zin, die nu veeltijds aan dat woord wordt gehecht, dan zou
daarvan het eenig gevolg wezen, dat wij niet al zijne gedichten zullen ter hand nemen,
wanneer het ons te doen is om onder de betoovering der schoonheid te geraken. Ik
zou trouwens niemand aanraden met dat doel een dichtwerk uit vroegere eeuwen te
lezen - Dante evenmin als Maerlant - als hij niet te gelijkertijd door wetenschappelijke
belangstelling wordt gedreven en eene zekere elasticiteit van geest bezit, die hem in
staat stelt, zich eenigszins te verplaatsen in het geestes- en gemoedsleven van het
voorgeslacht.
Maerlant was dichter in den geest der middeleeuwen, ja, volgens Boendale was
hij ‘de vader der Dietsche dichteren algader.’ Wat nu verstond men in de dertiende
en veertiende eeuw onder het woord dichter? In overeenstemming met den oorsprong
van het woord (het Latijnsche dictare) verstond men er in het algemeen ieder onder,
die eene voordracht hield, en wel bepaaldelijk den samensteller, den auctor van een
letterkundig gewrocht, tegenover den schrijver (scriba), die den werktuiglijken arbeid
van het opschrijven verrichtte. Uit den naam dichter volgde dus nog volstrekt niet,
dat zijn werk in gebonden stijl, in maat en rijm, moest opgesteld zijn, al zijn de oudste
Dietsche dichters der middeleeuwen dan ook nog geene prozaschrijvers; maar in de
veertiende eeuw, toen ook het proza beoefenaars begon te vinden, werd ook op hen
de naam dichter toegepast, evenals reeds vroeger op de Latijnsche prozaschrijvers.
Alleen zou men dien naam niet licht gegeven hebben aan de schrijvers bij de grafelijke
kanselarijen, voor zoover zij uitsluitend keuren of rekeningen opstelden. Men zag
in den dichter althans in zoover eenen kunstenaar, dat men van hem eene zekere
geoefendheid verlangde in hetgeen wij nu stileeren noemen: een zeker streven om
de voorschriften der rhetorica in toepassing te brengen. Dichter en rhetor zijn dan
ook synoniem, en in de veertiende en vijftiende eeuw wordt Maerlant met beide
namen bestempeld.
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Ook nog in lateren tijd is dichter en beoefenaar der rhetorica (rederijker, rhetoricien,
retrosijn) hetzelfde. Geheel in overeenstemming daarmee is de opvatting van de
woorden const en constenare. De wetenschappen van het trivium heeten consten, de
magister der vrije kunsten is constenare, en men nam stilzwijgend aan, dat zulk een
magister niet uitsluitend theoretisch van zijn vak op de hoogte moest wezen, maar
het ook practisch moest kunnen beoefenen. Kunde en kunst, kennen en kunnen waren
in de middeleeuwen van elkaar onafscheidelijke begrippen. Nog zelfs in de 17de en
18de eeuw bleef die opvatting voortleven in de academische betrekking van professor
eloquentiae, waarvoor men steeds iemand benoemde, die niet alleen eene grondige
wetenschappelijke kennis van het Latijn bezat, maar bovendien in staat was gebleken
als Latijnsch redenaar en dichter zijne kennis in practijk te brengen. De strenge
scheiding van letterkundige wetenschap en letterkundige kunst dagteekent eerst van
onze eeuw, en het is de vraag nog, in hoeverre men reden heeft om zich over die
scheiding te verheugen. Aan Maerlant kwam dus volgens middeleeuwsch
spraakgebruik de dichternaam met recht toe.
Welke eigenschappen moest een middeleeuwsch dichter bezitten, om onder zijne
tijdgenooten uit te blinken, invloed te oefenen op de komende geslachten en zich
dus eene eereplaats te verzekeren in de geschiedenis der letteren? Wat waren de
aesthetische eischen der dertiende en veertiende eeuw? Wie die vraag wil
beantwoorden, kan zich niet tevreden stellen met de eene of andere kunsttheorie, in
de studiecel van den eenen of anderen middeleeuwschen geleerde langs den weg der
bespiegeling gevonden. Het zou kunnen zijn, dat tusschen zulk eene theorie en de
practijk de kloof al te breed was en dus toetsing van de kunstwerken aan de kunstleer
een onzinnige arbeid. De kunstleeraars, die met hunne regels invloed hebben geoefend,
die, wier werken eene historische waarde hebben, omdat men er zijne kennis van
den kunstsmaak in een bepaalden tijd uit kan putten, zijn langs empirischen weg, op
grond van de bestaande kunstwerken tot hunne aesthetische beschouwingen gekomen,
zooals reeds Spieghel inzag, blijkens de opmerkelijke woorden in de Twespraack
der Nederduytsche Letterkunst: ‘Ick versta dat
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by de Grieken en Romainen de Poéten eerst gheweest zyn, die na lust verscheiden
ghedicht ghestelt hebben, na der welcker schriften de reghels na der hand ghemaackt
zyn’. Zoo bouwde - om slechts één, het schitterendste voorbeeld te noemen Aristoteles zijne leer der poëzie op den vasten grondslag der meesterwerken uit het
bloeitijdperk der Grieksche dichtkunst, dat met zijne kunstleer werd afgesloten.
Al hebben wij om het karakter en de vereischten der dichtkunst van de dertiende
eeuw te leeren kennen nu ook geenen Aristoteles te onzer beschikking, toch hebben
wij het voorrecht, de schets eener kunstleer te bezitten, in het begin der veertiende
eeuw ontworpen op grond van de dichtwerken der dertiende eeuw en die van Maerlant
in 't bijzonder. In zijnen Lekenspiegel toch heeft Jan (van) Boendale tusschen 1325
en 1330 een allerbelangwekkendst hoofdstuk ingelascht, getiteld: ‘Hoe dichters
dichten sullen ende wat si hanteeren sullen’. Dat hoofdstuk nu plaatst ons, zonder
dat wij er langs den weg van vermoedens en gissingen behoeven te komen, op eens
op het standpunt, van waar het ons mogelijk is, eene getrouwe en billijke karakteristiek
van Maerlant als dichter te geven.
Boendale toch gaf daarin niet uitsluitend zijne persoonlijke meening, maar wel
degelijk het oordeel van zijnen tijd, althans hier te lande. Het bewijs daarvan zal het
volgende hoofdstuk leveren, waar het ons zal blijken, dat Maerlant, op wiens werken
Boendale's aesthetiek berust, verreweg de populairste Nederlandsche schrijver in de
veertiende eeuw was. Nochtans moet men in aanmerking nemen, dat Boendale slechts
ééne der beide kunstrichtingen zijns tijds vertegenwoordigde, die der clerken, en dat
daartegenover die der minestreelen stond, welke sinds Maerlant's werkzaamheid wel
meer en meer terrein verloren had, maar toch ook nog hare aanhangers telde. Daar
Maerlant gedurende de eerste periode zijner letterkundige werkzaamheid in hunnen
geest dichtte, zou eene uiteenzetting van de kunstregelen, die zij (wel meestal
onopzettelijk, onbewust) volgden, en eene toetsing van Maerlant's romantische
werken daaraan misschien wenschelijk kunnen schijnen. Bij nader inzien echter blijkt
eene opzettelijke behandeling daarvan overbodig, omdat Maerlant's romans, zooals
verreweg de meeste zijner
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Dietsche tijdgenooten, vertalingen waren, en bij het bespreken van de romantische
dichtkunst in de dertiende eeuw Maerlant's eigene werkzaamheid dus slechts eene
zeer ondergeschikte plaats zou kunnen innemen. Wij kunnen dus hier voorloopig
volstaan met de opmerking, dat Maerlant's overhelling tot zijne latere richting
gedurende den tijd, waarin hij nog de minestreelen volgde, aan zijne romans iets
tweeslachtigs gegeven heeft, dat ons belet er de zuivere typen der romantiek in te
zien, ofschoon episodes er uit de vergelijking met stukken uit de meeste romans
gemakkelijk kunnen doorstaan. Overigens zullen wij ook nog wel gelegenheid hebben,
de beide richtingen in hare punten van verschil en van overeenstemming te bespreken,
terwijl wij aan de hand van den kunstrechter van ééne dier richtingen Maerlant's
werken beschouwen.
Laten wij daartoe nu overgaan, en beginnen met de opmerking, dat Boendale als
een echt aestheticus stelselmatig te werk gaat, door vooraf de hoofdvereischten der
poëzie met enkele woorden vast te stellen. Zij zijn drie in getal:
Drie pointen horen toe
Elken dichtre, ende zegghe u hoe:
Hi moet zijn een gramarijn,
Warachtich moet hi oec sijn,
Eersaem van levene mede:
So mach hi houden dichters stede’(1).

Terwijl de beide laatste punten op den inhoud betrekking hebben, betreft het eerste,
zooals men ziet, den vorm; en op zich zelf is in dien eersten eisch niets, wat den
minestreel behoefde te beletten, dien ook tot den zijnen te maken. Toch mogen wij
aannemen, dat de minestreel dezen eisch anders zou hebben ingekleed, wanneer wij
zien, hoe Boendale hem nader ontwikkelt. Hij zegt er van:
‘Gramarie is deerste sake;
Want si leert ons scone sprake,
Te rechte voeghen die woorde
Elc na sinen scoonsten accoorde,

(1) Boendale, Lekenspiegel III 15 vs. 9-14.
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Te rechte scriven ende spellen
Ende dat pointelijc voort vertellen.
Men sal ooc voren versinnen,
Hoemen dat dicht sal beghinnen,
Middelen ende daertoe enden,
Ende uter materien niet wenden.
Dat prohemium int beghin
Sal verstandenisse hebben in
Van datter volghet na;
Auctoriteite, alsic versta,
Ende exemple daertoe mede
Sullen hebben propre stede
Daer hem behoort te stane
Na datter materien hoort ane;
Dat einde van den dichte sal
Dat voorste besluten al,
Ende daertoe setten proper woort,
Also tier materien hoort.
Aldus moet die dichtre sijn
Van rechte een gramarijn;
Want die niet en versinnet des
Wat consten gramarie es,
Alse leecke liede, die en moghen
Te goeden dichters niet doghen;
Want sine hebben gheen fundament
Daer men recht dichten in kent.
Wat helpter vele of ghelesen?
Hi moet een gramarijn wesen,
Ende te minsten connen sine parten:
Dat ist beghin van allen arten:
Die des niet en weet, sijts ghewes,
Dat hi gheen goet dichter en es
Noch dichter oec en mach sijn,
Is hi Walsch, Dietsch of Latijn’(1).

Men ziet, Boendale stelt hier denzelfden eisch voor alle dichters, van welke taal zij
zich ook bedienen. Hij deed dat vooreerst, omdat hij zich met zijne aesthetica aansloot
bij de leermeesters der Latijnsche rhetorica, en vervolgens, omdat hij niet uitsluitend
over Dietsche dichtkunst handelt, maar over alle

(1) Boendale, Lekenspiegel, III 15 vs. 15-52,
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dichtkunst, waarop zijne landgenooten zich konden toeleggen, en dat was evengoed
de Latijnsche en de Fransche, als de Dietsche. Van de drie was zelfs de Dietsche
verreweg de jongste. Tot de elfde eeuw toch was de Latijnsche taal bijna de eenige
schrijftaal geweest: als spreektaal gestorven, leefde zij als schrijftaal voort, maar
duldde dan ook geene volkstaal als schrijftaal naast zich. Dat het Latijn in geheel
Europa de taal van kerk en staat en zelfs van de letterkunde moest worden, lag in
den aard der zaak, en dat later de spreektaal in verschillende landen zich alleen met
groote moeite naast het Latijn tot schrijftaal kon verheffen, is bekend.
De eerste volkstaal, die zich tot schrijftaal ontwikkelde, was het Fransch. Reeds
in de elfde eeuw ontstond er eene Fransche letterkunde, die in het midden der twaalfde
eeuw, eene eeuw vóór de Italianen het waagden in hunne eigene taal te schrijven,
een tijdperk van bloei had bereikt. Die Fransche letterkunde nu bloeide niet alleen
in Frankrijk, maar ook elders, en niet het minst in Vlaanderen. In het Zuidelijkste
deel van Vlaanderen toch was het Fransch de volkstaal, terwijl zij ook de moedertaal
was van de meeste Vlaamsche graven. Bovendien gaf het Fransche hof toen reeds
in menig opzicht - en vooral aan Vlaanderen - den toon aan. Fransch te spreken
behoorde in de twaalfde en dertiende eeuw ook voor Dietschers en Duitschers tot
den bon ton, en daardoor tevens het beschermen van de jeugdige Fransche letterkunde,
die dan ook aan het Vlaamsche hof zoo rijk bloeide, dat de beste Fransche dichters
in dien tijd Vlamingen van geboorte of woonplaats waren(1).
Het Dietsch is als schrijftaal vrij wat jonger dan het Fransch. Het eerste Dietsche
dichtwerk, dat wij kunnen aanwijzen, de Legende van St. Servatius van Heinric van
Veldeke, dagteekent uit de tweede helft der twaalfde eeuw en is in eene taal
geschreven, die van het Dietsch der dertiende eeuw afwijkt door Zuid-Limburgsche,
naar het Middelduitsch overhellende vormen. Van hetgeen in het eigenlijk Dietsch
of Middelnederlandsch geschre-

(1) Zie daarover uitvoeriger mijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde I (Haarlem 1887) bl.
79-83.
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ven is, kan niets met eenige zekerheid ouder genoemd worden dan de dertiende eeuw.
De schrijftaal was in dien tijd dus nog in wording, en al valt Maerlant's werkzaamheid
ook eerst in de tweede helft van die eeuw, ongetwijfeld heeft ook hij nog, bij de
groote uitgebreidheid zijner werken over te voren nog nooit in het Dietsch behandelde
onderwerpen, krachtig tot de vorming van die taal bijgedragen. De taalvormen,
waarvan hij zich bediende, vond hij nog niet volledig gereed liggen, hij had ze nog
niet voor 't grijpen; hij moest ze met moeite opzoeken en ten deele zelf scheppen,
althans de ruwe grondstoffen omscheppen tot bruikbare, beschaafde schrijfvormen.
Die ruwe grondstoffen nu werden door de met groote dialectische verscheidenheden
in de Frankisch-Friesche Nederlanden heerschende spreektaal geleverd. 't Valt evenwel
niet gemakkelijk - ten minste bij den tegenwoordigen stand der taalwetenschap Maerlant's aandeel in de vorming der schrijftaal ook maar eenigszins juist te bepalen,
te minder nog, omdat het op zich zelf reeds moeielijk valt, het onderscheid op te
geven tusschen de schrijftaal in de dertiende eeuw en de spreektaal in de verschillende
gewesten, die aan de vorming van die schrijftaal deelnamen. Hetgeen wij met
zekerheid kunnen zeggen, is, dat er zulk een onderscheid bestond en ook wel moest
bestaan.
Het nauwkeurig in schrift brengen toch van eenen gesproken tongval heeft zelfs
in onzen tijd, nu de phonetiek als nieuwe wetenschap is opgetreden, nog zijne groote
moeielijkheden. In de dertiende eeuw was het, mag men gerust zeggen, eene
onmogelijkheid. Wat Herder naar aanleiding van de Hebreeuwsche klinkers zeide,
geldt evengoed van de klanken in andere talen: ‘Wer hat noch ein Alphabet für jeden
Vokal jedes Dialekts unsrer Rede erfunden? Und wer brauchts? Sie stehen als
allgemeine Merkzeichen da, und jeder modificirt den Schall nach seinen Organen’(1).
De klanken die men hoorde, konden slechts zeer bij benadering door schrijfteekens
worden aangeduid, vooral omdat er geen denken aan was, nieuwe letters in te voeren,
maar men zich wel behelpen moest met het bestaande alphabet

(1) Herder, Vom Geist der Ebräischen Poësie, Leipzig 1825 I p. 25.
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in Fransch en Latijn. De schrijfteekens, waarvan de Dietsche dichters zich bedienden,
hadden voor hen dezelfde waarde als in de toenmalige Fransche schrijftaal, of in het
Latijn, naar de in ons land toenmaals gangbare uitspraak van die taal. Men had dus,
om een voorbeeld te geven, één schrijfteeken voor de a, en wel hetzelfde voor de
lange als voor de korte a, die men daarom met hetzelfde teeken aanduidde. Voor
onzen eu-klank had men in 't geheel geen teeken, en men gaf dien klank daarom
gewoonlijk weer met hetzelfde teeken als de o. Die o diende bovendien nog als teeken
voor vier klanken: de scherpvolkomen, uit au ontstane o, de zachtvolkomen o en de
scherpkorte en de zachtkorte o (bv. in tol en vol). Niet beter was het met de klanken
gesteld, die door het teeken e werden weergegeven. In de woorden mEnen, nEmen,
vErs, bEd en wonEn vertegenwoordigde de e in het Dietsch ongetwijfeld vijf
verschillende klanken, en wie zal ons zeggen, hoeveel meer klanken nog door dat
enkele teeken werden aangeduid!
Bij het neerschrijven van eenen klank koos men dus het teeken van dien klank,
die er het meest op scheen te gelijken, en daar niet allen het in dat opzicht eens waren,
bediende de een zich soms voor denzelfden klank van een ander teeken, dan de ander.
Wie nu een gedicht las, opgeschreven door iemand, die een ander dialect sprak, moest
wel óf aan de schrijfteekens de klanken onderschuiven, die hij bij dezelfde woorden
in zijn eigen dialect hoorde, óf een zekeren normaalklank aannemen, die misschien
in geen enkelen tongval feitelijk gehoord werd. Daardoor werd de schrijftaal, die
aanvankelijk een uiterst gebrekkig beeld gaf van het dialect des schrijvers, al zeer
spoedig het beeld van eene ideëele taal, boven de dialecten verheven, die eene reëele
spreektaal werd, wanneer men haar begon uit te spreken. Wat dat beteekent, zal een
voorbeeld duidelijk maken. Ongetwijfeld hadden vroeger de o (uit au) in rooven en
de zachtvolkomen o in loven eene verschillende uitspraak, en in sommige tongvallen
hebben zij dat nog; maar langzamerhand nam de eerste o door middel van de
schrijftaal den klank van de tweede o over, en nu heerscht er in de beschaafde
spreektaal tusschen beide o's geen verschil meer. De uitspraak is genormaliseerd.
Wat die o's betreft, was zij het misschien reeds in het Dietsch van de dertiende eeuw,
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althans dat beide klanken bij de dichters van dien tijd op elkaar konden rijmen, mag
misschien daaraan worden toegeschreven, tenzij men eene geringe keurigheid in het
rijm bij hen wil veronderstellen, in strijd met hunne, althans veler, keurigheid in het
vermijden van het rijmen der scherpvolkomen op de zachtvolkomen e.
De schrijftaal van de dertiende eeuw, ook die van Maerlant, kon dus niet de
spreektaal van eene bepaalde streek, welke ook, weergeven, zooals ook duidelijk
uitkomt, wanneer men haar vergelijkt met de nog levende tongvallen van die streken,
waar zij ontstond; en het kan alleen de vraag zijn, op welken tongval zij het meest
geleek. Dat zij echter nog meer had van de dialecten dan onze tegenwoordige
schrijftaal, blijkt hieruit, dat de middeleeuwsche dichters in de taal, die zij schrijven,
veel meer van elkaar afwijken, dan onze tegenwoordige dichters.
Vraagt men nu: op welken tongval geleek Maerlant's taal het meest, dan zou men
a priori kunnen antwoorden: op het Westvlaamsch, zijne moedertaal. Dat antwoord
blijkt echter bij nader onderzoek eenigszins voorbarig. De eigenaardigheden van het
Westvlaamsch vindt men veel meer bij Philip Utenbroeke van Damme, die de tweede
partie van den Spiegel Historiael vertaalde, dan bij Maerlant, wiens taal dus zeker
den invloed van het Zeeuwsch of Hollandsch heeft ondervonden. Stellig echter richtte
Maerlant zich ook naar de taal der Dietsche geschriften, die hij kende en die ook uit
Limburg, Brabant en Oostvlaanderen afkomstig waren.
Om met zekerheid het ware karakter van Maerlant's taal te kunnen bepalen, zou
er meer studie moeten gemaakt zijn van de dialectische verscheidenheden in de
middeleeuwsche schrijftaal, dan totnogtoe geschied is. Dat studieveld is bijna nog
onontgonnen, doch ik kan daarover hier niet breed uitweiden(1).

(1) Ik veroorloof mij hier alleen de opmerking, dat zulk eene studie zal moeten uitgaan van die
geschriften, welke gedateerd zijn en van welke men weet, in welk gewest zij geschreven
zijn: dus niet van de gedichten, die men totnogtoe het meest bestudeerd heeft, maar van de
keuren, die in de dertiende eeuw met het jaar 1249 beginnen, en voor Vlaanderen en Brabant
in tamelijk aantal, voor Holland in vrij groot getal sinds de Middelburgsche keur van 1254
voorhanden zijn, en waarbij dan ook eenige rekeningen, die wij overhebben, dienst zullen
moeten doen, zooals bv. de onlangs uitgegeven rekeningen van Dordrecht van 1284-1287.
Door die stukken uit verschillende gewesten te vergelijken zal men zich op vasteren grondslag,
dan wij nu hebben, een denkbeeld kunnen vormen van het algemeene Dietsch der 13de eeuw
en tevens van de eigenaardigheden der gewestelijke talen, voor zoover die in schrift werden
weergegeven.
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Genoeg zij het, op te merken, dat Maerlant blijken geeft van bekendheid met andere
tongvallen, dan die van zijne geboortestreek. Zoo kende hij b.v. van vele dieren en
planten de namen, die zij in verschillende streken droegen, en hij heeft zich dus ook
dikwijls kunnen bedienen van een woord, dat in zijn eigen geboorteland niet gangbaar
was. Zijn werk Der Naturen Bloeme levert daarvan voorbeelden. Zoo geeft hij daarin
voor den erinaceus of cyrogrillus twee namen op: ‘een eghel heetment in Dietscher
tale, in Vlaemsche een heerts’, zegt hij(1), en evenzoo voor den leo, volgens hem,
‘lewe in Dietsche genant ende liebaert in Vlaemsch becant (of, volgens eene andere
lezing, ‘hier int lant)’(2). Als hij zegt
‘Aper domesticus in Latijn
Es in Dietsche een tam everswijn;
Een beer hetet in onser tale’(3),

mag men aannemen, dat hij met ‘onse tale’ het Vlaamsch bedoelt, terwijl tam
everswijn misschien niet de gebruikelijke naam in het Dietsch was, maar de
uitdrukking waarmee hij zelf aper domesticus in het Dietsch letterlijk meende te
moeten vertalen. Men vergelijke daarmee wat hij zegt van den nycticorax:
‘Nycticorax mach in Latijn
In Dietsche een nachtraven sijn......
Ende dinct mi an mijn verstaen,
Dat mach sijn een huweraen’(4).

Voor het diertje, dat in het Latijn glis heet, geeft hij alleen den Vlaamschen naam
op, wanneer hij zegt ‘in Vlaendren hiet

(1)
(2)
(3)
(4)

Der Naturen Bloeme II vs. 1769 vlg.
Der Naturen Bloeme II vs. 2111 vlg.
Der Naturen Bloeme II vs. 357-359.
Der Naturen Bloeme III vs. 2809-2814; vgl. Dr J. Verdam, Tijdschrift IX bl. 236-239.
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ment slaepmuse bi name’(1); daarentegen zegt hij van de ardea alleen, dat het ‘in
Dietsche een reygher mach sijn’(2), maar hij voegt er later bij, sprekende van den
vogel, die nu platalea leucorodia heet:
‘Men vint oec, dat es ons cont,
In onsen lande in meneghen maers
Voghele die heten lepelaers,
Ende dats van reyghers ene maniere’(3).

Als hij van de anas zegt, ‘dats in onsen Dietsche die aent’(4), bedoelt hij met ‘ons
Dietsch’ blijkbaar het Vlaamsch, omdat de vogel in dien tongval zoo genoemd wordt,
terwijl hij anders gewoonlijk eend of end heet. De lepus marinus is, volgens hem,
de zeehase, maar, zegt hij,
‘Maer dat hier in Vlaenderlant
Die hase heet, als ict vant,
Dats een visch sonder venijn’(5),

en dan doelt hij op hetgeen hij reeds vooraf van den capitonius had gezegd:
‘Hi dinct mi die selve visch wesen,
Dien wi hier zeehase nomen:
Robaert heetmen in someghe stede’(6).

Zoo zegt hij ook van den putorius, dat het de vitsau is, maar
‘Een bonsinc hetet in someghe stat’(7).

Noemt hij hier ook al niet het gewest, waar die namen in gebruik waren, hij geeft
toch te kennen, dat zij niet algemeen Dietsch en ook wel niet bepaald Vlaamsch
waren. Van den vanellus vermeldt hij wèl de streek (namelijk Oosterland op Voorne),
waar die vogel kievit heette:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Der Naturen Bloeme II vs. 1943. Bedoeld wordt de relmuis (myoxus glis).
Der Naturen Bloeme III vs. 293 vlg.
Der Naturen Bloeme III vs. 310-317.
Der Naturen Bloeme III vs. 399 vlg.
Der Naturen Bloeme V vs. 635-637.
Der Naturen Bloeme V vs. 337-339, 348.
Der Naturen Bloeme II vs. 3362 vlg.
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‘Vanellus, dats die vaneel:
Een voghel wel bekent een deel;
Een kievit hetet in Oosterlant’(1).

Soms geeft hij twee namen op, zonder te vermelden, of zij ieder in eene verschillende
streek, of beide in dezelfde golden. Van de bubo zegt hij: ‘dats ule ofte schuvut’(2),
terwijl hij zelf gewoonlijk den laatsten naam bezigt, van de rana: ‘dat es die vorsch
of die puut’(3), welke laatste naam door hem gewoonlijk gebruikt wordt, van de plant
hedera terrestris: dat zij ‘in Dietsche es, dat men gondrave of alsene (volgens eene
andere lezing dresene) heet’(4). Van den elephas zegt hij: ‘dats die olifant’, zonder er
bij te voegen, in welken tongval die naam gold, misschien omdat hij dien niet voor
Nederlandsch hield, daar hij er terstond op laat volgen: ‘in Dietsche eist een elpendier
ghenant’(5). Wanneer hij eindelijk zegt:
‘Unicornus luut 't eenhoeren;
Espentijn hetet, als wijt hoeren’(6),

wil hij misschien te kennen geven, dat hij in Dietsche geschriften den naam espentijn
gevonden heeft, terwijl eenhoeren misschien geen bepaalde naam voor dit dier was,
maar eenvoudig Maerlant's vertaling van unicornus (of rhinoceros) is, zooals hij het
ook gebruikt ter vertaling van monoceros(7), den fabelachtigen eenhoorn. Dat Maerlant
zich in zijne gedichten niet bediende van zijn eigen dialect, maar van de schrijftaal,
die uit verschillende tongvallen was gevormd en door hem zelven nog werd verrijkt,
blijkt verder uit de vele dubbelvormen van woorden, die hij gebruikt en waarover
wij beneden naar aanleiding van

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Der Naturen Bloeme III vs. 3489-3491.
Der Naturen Bloeme III vs. 607.
Der Naturen Bloeme VII vs. 836.
Der Naturen Bloeme III vs. 1660-1662.
Der Naturen Bloeme II vs. 1359 vlg.
Der Naturen Bloeme II vs. 3691 vlg.
Der Naturen Bloeme II vs. 2699 vlg. Maerlant gebruikt het woord monoceros, N.B. IV vs.
695 ook voor het dier, dat wij nu narwal (monodon monoceros) heeten.
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zijne rijmen zullen handelen. Ten overvloede blijkt het ook nog hieruit, dat hij bij
de Utrechtsche minderbroeders, voor wie hij zijn Leven van St. Franciscus dichtte,
zich verontschuldigt over het gebruik van woorden, die te Utrecht misschien niet
zouden worden gebezigd. Hij zegt:
‘Ende omdat ic Vlaminc ben,
Met goeder herte biddic hen,
Die dit Dietsche sullen lesen,
Dat si mijns genadich wesen;
Ende lesen sire in somich woort,
Dat in haer lant es ongehoort,
Men moet om de rime souken
Misselike tonghe in bouken:
Duutsch, Brabants, Vlaemsch, Zeeus,
Walsch, Latijn, Griex ende Hebreeus’(1).

De zin dier verzen is, dat Maerlant als Vlaming niet in staat was alleen woorden te
gebruiken, die gangbaar waren in het Sticht, maar dat hij evenmin zich wilde beperken
tot enkel Vlaamsche woorden. Hij zocht daarom in de letterkundige voortbrengselen
zijner dagen die woorden, welke hem het best in 't rijm te pas kwamen, onverschillig
aan welken der vier voornaamste tongvallen zij waren ontleend, aan het Brabantsch,
Vlaamsch, Zeeuwsch of Duutsch, waaronder men wel het Hollandsch zal mogen
verstaan. Ook bastaardwoorden uit het Latijn en Fransch nam hij daarin op, en, zooals
hij zegt, ook Grieksch en Hebreeuwsch, ofschoon die beide laatste talen hem wel
geen rijken woordenschat zullen geleverd hebben, daar hij ze niet verstond. Toch
kan hij enkele Hebreeuwsche woorden gekend hebben uit de verschillende
Interpretationes hebraicarum dictionum bibliae - alphabetische lijsten van bijbelsche
namen met de Latijnsche vertaling of verklaring er van - die gedurende de
middeleeuwen in omloop waren(2). Zeker is het, dat hij zoo nu

(1) St. Franciscus leven, vs. 125-134. In 't HS. staat eigenlijk ‘Duutsc, Dietsch, Brabants’ enz.
maar dat Dietsch hier geschrapt en Duutsch als Hollandsch moet opgevat worden, is betoogd
door Dr E. Verwijs, Taalkundige Bijdragen I (Haarlem 1877) bl. 230 vlg.
(2) Zie Dr W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming II2 (Arnhem 1867)
bl. 264.
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en dan een Hebreeuwsch woord verklaart, met name in den Rijmbijbel, waar hij o.a.
sabaet verklaart als ‘ruste Gods’(1).
Ook voor het Grieksch bestonden er verklarende woordenlijsten, zooals die welke
men bij Isidorus van Sevilla kan vinden, en daaraan ontleende Maerlant waarschijnlijk
zijne wijsheid, toen hij van de Sophiakerk te Constantinopel zeide, wat hij niet bij
Vincentius vond:
‘Het seget dystorie fijn,
Datse die grote Constantijn
Maeckte in Sente Sophien ere:
Niet also min no mere,
Dat die Sophie een wijf was;
Maer dies wet die waerheit das,
Dat sophie in Griexe wort
Alsemen in Latijn ontbinden hort,
So ludet aldus sekerlike:
‘Des Vaders vroetscap van hemelrike’(2).

Latijnsche en Fransche woorden heeft hij uit die beide talen zelf kunnen overnemen,
en hij is daarbij niet al te schroomvallig geweest. Het moge waar zijn, wat de uitgevers
van den Spiegel Historiael verzekeren, dat Maerlant's taal ‘niet meer met
bastaardwoorden is besmet dan het gewone spraakgebruik medebracht’(3), in
vergelijking van de andere dichters zijns tijds maakt hij van die bastaardwoorden
nog al een ruim gebruik. De zuiverste schrijver van de dertiende eeuw schijnt Melis
Stoke te zijn. In de eerste 2000 verzen van zijne kroniek vond ik 42 bastaardwoorden(4),
die eens of meermalen voorkomen, zoodat men er in 't geheel 60 vindt, d.i. één op
de 33 verzen of, wanneer men elk vers gemiddeld op vijf woorden rekent, één op de
165 woorden. Iets minder zuiver is de taal van Heelu, die in de eerste 2000 verzen
van zijn gedicht één bastaardwoord op de 150

(1) Rijmbijbel vs. 401 vlg.
(2) Sp. Hist. III6, 40 vs. 21-30.
(3) Dr M. de Vries en D E. Verwijs, Inl. op den Spiegel Historiael, bl. XLVII.
(4) Daar tal van vreemde woorden reeds van den Romeinschen tijd af in onze taal waren
opgenomen, heb ik bij deze berekening alleen die vreemde woorden als bastaardwoorden
beschouwd, die wij nu door Nederlandsche zouden vervangen, indien wij het Dietsch in de
taal van onzen tijd overbrachten.
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woorden heeft, maar daarentegen in die verzen slechts 26 verschillende
bastaardwoorden bezigt. Naast dat oorspronkelijk werk staan vertalingen, zooals
Willem's Roman van den Vos Reinaerde, waarvan in de eerste 2000 verzen de
verhouding ook één op de 150 is, maar waarin 41 verschillende bastaardwoorden
voorkomen. Veel ongunstiger is de verhouding in de eerste 2000 verzen van den
Floris ende Blance floer van Maerlant's tijdgenoot Diederic van Assenede (†
omstreeks 1292): men vindt er dáár 49 verschillende, die echter zoo dikwijls gebruikt
worden, dat de verhouding is één bastaardwoord op de 100. Daarbij moet echter in
aanmerking genomen worden, dat bij sommige beschrijvingen (bv. van een prachtig
door vreemde boomen beschaduwd graf en van lastdieren met kostbare stoffen en
koopwaren) die bastaardwoorden zich opeenhoopen, en dat er geheele einden in dien
roman voorkomen, waar de taal veel zuiverder is. In elk geval mag men over het
groote aantal in dien roman niet klagen, als men er Maerlant's werken mee vergelijkt.
In zijne oorspronkelijke werken gaat het nog. De Eerste Martijn (975 verzen) heeft
er één op de 125 woorden, maar 27 verschillende, dus naar verhouding veel meer
dan zelfs in den Floris. In het zesde boek van den Alexander (1248 verzen) tel ik er
één op de 90 woorden, en wel 46 verschillende, terwijl ook de eerste 2000 verzen
van den Rijmbijbel één bastaardwoord op de 90 woorden bevatten, en daaronder 43
verschillende. Dat Maerlant, zooals hij zelf zegt, ze ‘om de rime’ zocht, blijkt ons
als wij opmerken, dat er in den Eersten Martijn evenveel in het rijm als buiten het
rijm voorkomen, in den Rijmbijbel 5 in tegen 7 buiten het rijm, en in den Alexander
zelfs omgekeerd 3 in tegen 2 buiten het rijm. Wij treffen dan ook in den Alexander
versregels aan als deze:
‘Hi keerde hem omme ende sach mettien
Dat coren up die campanien
Ende die bussce up die montanien
Ende ooc meneghe praierie’(1).

Natuurlijk heeft Maerlant slechts een zeer gering gedeelte der vreemde woorden, die
hij gebruikt, zelf in de taal ingevoerd. De

(1) Alexander I vs. 1200-1203.
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meeste worden ook bij andere schrijvers gevonden en zullen ook wel tot de spreektaal
behoord hebben. Hem bijzonder eigen schijnen echter woorden, die de ‘clergie’ hem
aan de hand deed. Van zulke woorden vinden wij er zelfs verscheidene in zijne
strophische, meerendeels oorspronkelijke, gedichten, zooals diviniteit, gramarijn,
heresie, instrument, ypocrite, caer, caritate, compaen, confessor, loy, luxurie, persoer,
piscine, poetrie, religioen, rudarijs, secte, subtyl, virtuut; en in zijne andere
didactische werken is het getal nog veel grooter.
Zeker zou men een verkeerden indruk van het boven meegedeelde gekregen hebben,
wanneer men er uit opmaakte, dat Maerlant het Dietsch uitsluitend of bijna alleen
had verrijkt door het invoeren van vreemde woorden. Zulk eene gemakkelijke wijze
van verrijking kan nooit eenig schrijver tot eer strekken, en Maerlant heeft dan ook
betere aanspraken op den naam van taalschepper, dien hij verworven heeft. Op zich
zelf is het aantal zijner bastaardwoorden nog niet groot; en het is gering wanneer
men bedenkt, hoeveel vreemde, vooral Latijnsche woorden in onze taal nog nooit
vertaald waren, en waarvoor hij dus een Dietsch woord door afleiding, samenstelling
of overdracht van beteekenis moest invoeren.
Ongelukkig weten wij te weinig van den Dietschen woordenschat vóór Maerlant,
om zijne verdiensten in dit opzicht voldoende te doen uitkomen. Slechts hier en daar
geven zijne werken ons enkele vingerwijzingen. Eenige vertalingen van Latijnsche
diernamen in zijn gedicht van Der Naturen Bloeme schijnen van hem zelf te zijn,
zooals onder de ‘viervoete dieren’ (misschien ook een woord van hem) van unicornus
met eenhoeren(1), van aper domesticus met tam everswijn(2); onder de vogels van
carduelis met distelvinc(3), van lagopus met hasenvoet(4), van muscicapa met
vlieghenvangher(5), van nycticorax

Der Naturen Bloeme II vs. 3691 vlg. Bedoeld wordt de rhinoceros.
Der Naturen Bloeme II vs. 357 vlg.
Der Naturen Bloeme III vs. 1157 vlg.
Der Naturen Bloeme III vs. 2515 vlg. Bedoeld wordt eene soort van uil, ‘die scuvut
properlike’, vermoedelijk de ooruil (strix otus).
(5) Der Naturen Bloeme III vs. 2681 vlg.
(1)
(2)
(3)
(4)
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met nachtraven(1); en onder de zeemonsters en verdere dieren van eleus (helops?)
met zeecalf(2), van gladius maris met zeeswaert(3), van vacca marina met zeecoe(4),
van rana marina met zeepuut(5) en van basiliscus met kueninxkijn(6).
Ongetwijfeld heeft Maerlant onze taal verrijkt met een groot aantal bijvoeglijke
naamwoorden, door het voorvoegsel ge en den uitgang van het zwakke verleden
deelwoord, dus onder den vorm van deelwoorden, gevormd van zelfstandige
naamwoorden, meestal namen van lichaamsdeelen, zooals geanscijnt, gevorhovet,
geborst, enz. Soms voerde hij ze in ter vertaling van Latijnsche adjectieven, maar
dikwijls dienden zij hem om het Latijn korter te kunnen overbrengen. Wel volgde
hij daarbij eenige reeds bestaande woorden van denzelfden vorm, maar opmerkelijk
is het, dat wij bij hem niet minder dan 56 zulke woorden vinden(7), die grootendeels
alleen aan hem eigen zijn en waarvan enkele eerst na hem bij de Dietsche schrijvers
der veertiende eeuw gevonden worden.

(1) Der Naturen Bloeme III vs. 2809 vlg. Bedoeld wordt de steenuil (strix noctua), of de boschuil
(strix aluco).
(2) Der Naturen Bloeme IV vs. 511 vlg.
(3) Der Naturen Bloeme IV vs. 585.
(4) Der Naturen Bloeme IV vs. 1011.
(5) Der Naturen Bloeme V vs. 905.
(6) Der Naturen Bloeme VI vs. 153 vlg.
(7) De woorden die ik heb opgeteld en waarvoor de bewijsplaatsen in het Middelnederlandsch
Woordenboek van Dr J. Verdam gevonden kunnen worden zijn: geaermt, geanscijnt, geansicht,
gebaert (barbatus), gebeent, geblaet (van bladeren voorzien), geblijet (kleur hebbend),
geborst, geborstelt (cetosus), gebuket, gedropelt (dropsgewijze gespikkeld), gefiguurt
(figuratus), gehalset, gehant, gehovet, gehuut, gecammet (cristatus), gekinbackt, geclauwet,
gelevert (van lever voorzien), gelodet (plumbatus), gemaent, gemammet (van borsten
voorzien), gemont, geneset (geneusd), geoevert, geoget, georet, geplumet, gepuerpert (in
purper gekleed, purpuratus), geranct (geboord), geribbet, gerigget (gerugd), gesaet (van
zaad voorzien), gescellet (geschubd, squameus), gesnavelt (rostratus), gespaerct (vonkelend),
gespekelt (gespikkeld), gespect (spek hebbend), gespiegelt (met spiegels behangen), gestaert
(caudatus), gestiet (stuit hebbend), getant (dentatus), getelget (getakt), getornet (turritus),
getriakelt (met triakel, tegengif, vermengd), gevaest (met franje omzoomd), gevedert
(pennatus), geviercant (quadratus), gevlogelt, gevoet (pedatus), gevorhovet, geviert (ignitus),
gewimpelt (omsluierd), gewijnbrouwet en gewolt (lanatus).
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Met deze weinige opmerkingen moeten wij ons tevreden stellen, maar ware het ons
mogelijk, Maerlant's werkzaamheid op dat gebied in kleine bijzonderheden na te
gaan, dan zouden wij stellig dikwijls worden verrast door te zien, met welke
moeielijkheden hij vaak moet hebben te worstelen gehad, wanneer hij Latijnsche
woorden had te vertalen, waarvoor nog geene uitdrukkingen in het Dietsch bestonden;
maar dan zouden wij zeker tevens menigmaal reden hebben om den moed van den
dichter te bewonderen, die aan zulke moeielijkheden het hoofd dorst te bieden, en
om de vindingrijkheid te roemen, waarmee hij ze overwon; dan zouden wij hem niet
minder als taalschepper leeren vereeren dan mannen als Coornhert, Spieghel en
Hooft.
Op die moeielijkheden wees hij nu en dan zelf, en dat hij ze niet altijd aandurfde,
blijkt ons, wanneer hij van Augustinus' bloemen zegt:
‘Dat si so subtyl sijn ende so swaer,
Dat mense niet en conde claer
In Dietsce wort also ontbinden,
Datse doch die leeke kinden’(1),

en daarom vertaalde hij ze dan ook niet, uit vrees, dat hij, door het verkeerd te doen,
tot ketterij zou kunnen vervallen. Daarentegen durfde hij in zijne Historie van Troyen
wel een stuk te vertalen, waarvan Segher Dengotgaf ‘hem ontsach’, zooals hij zegt(2).
Zoo durfde hij ook het moeielijk onderwerp der drieëenheid in zijn Derden Martijn
te behandelen, ofschoon hij zelf zegt:
‘Ic wete wel, dat ic en moge
Berechten, dat te vullen doge
Met woerden hier af’(3).

Aangaande het derde en het vierde boek van zijnen Alexander zeide hij, dat ze ‘swaer
sijn in somegher stede’ en dat daarom wie er verstand van had ‘die materie prisen’
zoude(4), terwijl hij aan het eind van zijnen Alexander nog eens betuigde,
‘Dattie materie es haerde swaer’;

(1) Sp. Hist. III3, 49 vs. 66-70.
(2) Historie van Troyen vs. 16489-91.
(3) Derde Martijn vs. 30-32.
(4) Alexander IV vs. 1706-1710.
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maar, voegt hij er bij,
‘Ware die materie licht,
So waert te lachterene mere,
Haddicker in mesgrepen sere’(1).

Dit nu mogen wij bij ons oordeel over Maerlant's gedichten wel in aanmerking nemen,
dat hij te minder te berispen is, naarmate zijne materie zwaarder was dan die van
vele zijner tijdgenooten, terwijl de kunsttaal, waarover hij te beschikken had, nog in
wording was en door hem vooral werd, wat zij op het eind van de dertiende eeuw
was.
Nog moeielijker dan over zijnen woordenschat valt het ons te oordeelen over zijne
verdiensten op grammaticaal gebied, maar wij mogen (ook omdat zijne werken niet
de minste aanleiding geven om het tegenovergestelde te beweren) gerust aannemen,
dat Boendale hem ook om zijne zorgvuldigheid ten opzichte van de spraakkunst aan
ieder ten voorbeeld stelde, en dat hij dus volkomen voldeed aan de eischen door
zijnen leerling aan alle dichters gesteld. Zij waren, zooals wij reeds zagen, ‘te rechte
scriven ende spellen’, en verder ‘te rechte voeghen die woorde elc na sinen scoonsten
accoorde’, waaronder wij wel zullen mogen verstaan: het in acht nemen van de regels
der woordschikking en woordbetrekking, dus van de regels der syntaxis in verband
tot die van de verbuiging en de vervoeging. Boendale vindt het niet genoeg, dat men
zich die door de practijk, d.i. door veel lezen, heeft eigen gemaakt, ‘alse leeke liede’,
bv. de minestreelen, deden; neen, ‘die dichtre moet van rechte een gramarijn sijn’,
zegt hij, d.i. hij moet ook theoretisch zijne taal kennen: hij moet weten, hoe hij zijne
zinnen bouwt en waarom zóó en niet anders of m.a.w. hij moet ‘ten minsten connen
sine parten’, want kent hij ze niet, dan heeft hij ‘gheen fundament’, geen vasten grond
onder de voeten en loopt hij ieder oogenblik gevaar uit onzekerheid fouten te begaan.
Deze lessen van Boendale bewijzen ons opnieuw, hoe weinig de schrijftaal
eenvoudig de neergeschreven spreektaal was, en hoe zij reeds op weg was om eene
kunsttaal te worden. Trouwens

(1) Alexander X vs. 1529-1534.
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men behoeft slechts Maerlant's zinsbouw en wijze van uitdrukken te vergelijken met
de keuren van de dertiende eeuw of met een prozawerk als Het Leven van Jezus uit
het begin van de veertiende eeuw, die ook zelf nog verre zijn van de spreektaal weer
te geven, om in te zien, hoe ver Maerlant's taal afweek van het West-Vlaamsch, dat
hij sprak. Kiezen wij daartoe Maerlant's verhaal van Jezus' verheerlijking op den
berg uit den Rijmbijbel en hetzelfde verhaal uit het Leven van Jezus(1). Bij Maerlant
luidt het aldus:
‘Die selve drie seggen voort
Dese Ewangelie ende dese woort,
Dat onse Here nam dese drie manne,
Pietre, Jacoppe ende Janne,
Up enen berch, tere hogher steden,
Dat si met hem daer souden beden. Thabor es die berch ghenant. Al daer hi bat es hi te hant
Voor hem lieden ontfigureert saen,
Claer als ene zonne ghedaen,
Sine cleeder wit alse snee.
Daer verbaerden hem si twee,
Helyas ende Moyses,

(1) Zie Het Leven van Jezus (uitg. door Dr G.J. Meijer, Gron. 1835) cap. 126, waar het verhaal
aldus luidt: ‘Over sess daghen darna so nam Jesus Petre ende Yacope ende Yanne sinen
bruder ende leiddese op enen hoghen berch op hoer uten andren om sijn ghebet dar te doene.
Ende al die wile dat hi dede sijn ghebet so wart hi ghetransfigureert. Ende sijn anschijn ontfinc
ene andre ghedente. Want sijn anschijn dat wart verclert ghelijc der sonne, ende sine cleeder
worden wit ghelijc den snee ende witter ende clerre dan se eenech mensche ghemaken mochte.
Al daer so quamen Moyes ende Helyas ende spraken jeghen hem oppenbare van din dat hi
soude moten doeghen in Jherusalem. Doe sprac Peter te hem ende seide aldus: ‘Here, het is
hir goet wesen; weltu wi selen hir maken drie tabernacle: di eenen ende Moyse eenen ende
Helyase eenen.’ Al die wile dat Peter dit sprac, so quam ene clere wolke ende bedekkese
met haren schade. Ende uter wolken so sprac ene stemme aldus: ‘Dit es mijn lieve sone, in
welken dat ic mijn behaghen hebbe ghelegt. Hem hoert ende west onderdaen.’ Ende alse die
yongren dat horden, so vilen si ter neder ende worden harde sere ververt. Doe quam Jesus
te hen ende ghereense ende sprac aldus: ‘Staet op ende en ververt u nit.’ Doe hivense op hare
oghen ende en saghen nimene dan allene Jesum. Doe leiddese Jesus weder van din berghe
neder ende gheboet hen ende sprac aldus: ‘Nimene en segt van dese visione tote dire wilen
dat des menschen sone si opherstaen van der doet.’
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Die met hem spraken des,
Wat pinen hi moeste liden.
Pieter seide in dien tiden:
“Here, hets hier wesen goed;
Ghenoeghet di in dinen moed,
Wi maken tabernaclen drie,
Helyase, Moysese ende die.”
Ene stemme quam int zwerc na tgone
Ende seide: “Dit es mijn lieve sone,
Hem suldi horen.” Ende van vare
Vielen die jongers openbare.
Hi nopetse ende sprac te hem waerd:
“Staet up ende weest al onvervaerd.”
Daer si den berch ghingen neder,
Gheboot hem onse Here weder,
Dat si niemen ne seiden van desen
Eer dat hi ware verresen’(1).

Dadelijk valt het in het oog, dat Maerlant, niettegenstaande hij door het rijm wordt
bemoeielijkt, zich korter uitdrukt dan de prozaïst. Zijn stijl is gedrongener, zijne
uitdrukking kernachtiger, ofschoon hij daardoor wel iets aan de duidelijkheid opoffert.
Maerlant maakt minder gebruik van verbindingswoorden; gelijke woorden herhaalt
hij niet, zelfs wanneer zij in verschillende beteekenis of betrekking voorkomen; een
zin als ‘sine cleeder wit alse snee’ staat, door het weglaten van waren, bijna buiten
eenig zinsverband. Men vergelijke verder eenen zin als: ‘die Here nam dese, dat si
met hem daer souden beden’ met den meer gewonen van den prozaïst: ‘Hi leiddese
om sijn ghebet dar te doene’. Ook wij zouden eenvoudig zeggen: ‘om daar met hem
te bidden’. Het rijm heeft ook tot verplaatsing van woorden geleid. Zoo luidt: ‘Here,
hets hier wesen goed’ in het proza: ‘Here, het is hir goet wesen’; in 't rijm staat drie
als attribuut achter, maar in 't proza vóór tabernaclen. Ook zou Maerlant in den zin:
‘Ene stemme quam int zwerc na tgone’ dat laatste woord wel niet achteraan geplaatst
hebben, als hij proza geschreven had. Liet ons bestek ons toe, nog andere episodes
uit den Rijmbijbel met andere uit het Leven

(1) Rijmbijbel vs. 23947-76.
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van Jezus te vergelijken, dan zouden wij gelegenheid hebben, op nog andere
verschilpunten tusschen gebonden en ongebonden taal te wijzen, maar, om de woorden
uit den Torec aan te halen,
‘In caent geseegen teser steden:
Derre materie es noch vele,
Dies cortict u metten bispele.’

De opmerkingen over Maerlant's taal hebben ons onwillekeurig reeds op het gebied
van zijnen stijl gebracht, en tusschen taal- en stijlgebied zijn dan ook geene vaste
grenzen te trekken. Ook zal Boendale, als hij ‘scone sprake’ vordert, daarmee wel
niet alleen spraakkunstig zuivere taal bedoelen. Merkten wij zoo even reeds eene
betrekkelijke beknoptheid van uitdrukking bij Maerlant als eene der verdienstelijke
eigenschappen van zijnen stijl op, dat neemt niet weg, dat men hem van ons
tegenwoordig standpunt met recht ‘eene vrij groote mate van breedsprakigheid’ zou
kunnen verwijten, een gebruik van ‘al te lange volzinnen, waardoor de stijl slepend
en krachteloos, somtijds onduidelijk wordt’; maar van den stijl zijner meeste
tijdgenooten geldt dat nog veel meer dan van den zijnen, en het lag bovendien
eenigermate in den aard van den middeleeuwschen zinsbouw. Bij vele dichters
droegen daartoe ook de zoogenaamde stoplappen niet weinig bij, die niets zeggende,
telkens weerkeerende uitdrukkingen, waartoe zij niet zelden hunne toevlucht namen
ter wille van het rijm, maar waarmee de zinnen als met noodeloozen ballast bezwaard
werden. Nu valt het niet te ontkennen, dat men ze ook bij Maerlant hier en daar kan
vinden, maar hij had ze minder noodig dan anderen, en wij stemmen het Dr Franck
gaarne toe, als hij zegt: ‘Wel deinst ook Maerlant niet geheel voor de uit het Mnl.
zoo beruchte stoplappen terug, maar toch mogen wij zeggen, dat hij, wat het vers en
het rijm aangaat, eene vrij groote kunstvaardigheid bezit’(1). Zelfs heb ik opgemerkt,
dat men in zijne strophische gedichten, waar men er juist zeer vele zou verwachten,
omdat er zooveel meer rijk-

(1) Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten, bl. LIII.
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dom van rijm werd vereischt, er zeer weinige aantreft, zoodat Maerlant's krachten
met de moeielijkheid zijner taak schijnen toe te nemen.
Kenmerken Maerlant's didactische werken en zelfs groote gedeelten van zijne
romans zich door eene zekere droogheid en nuchterheid, men moet niet vergeten,
dat de stof zelf daartoe aanleiding gaf, zoodat men soms geneigd zou zijn zich af te
vragen, waarom Maerlant daarvoor niet liever den prozavorm heeft gekozen, die
hem veroorloofd had bij zijn vertalen het oorspronkelijke meer op den voet te volgen,
zooals een Fransche vertaler van den Pseudo-Turpinus opmerkte, daarmee het gebruik
van het proza bij zijne vertaling verdedigend. Maerlant had bij zijne geschiedwerken
dan ook misschien beter gedaan met het voorbeeld te volgen van Fransche prozaïsten,
onder welke ik slechts den kernachtigen Villehardouin behoef te noemen, die ook
bij zijn oorspronkelijk geschiedwerk rijm en maat prijs gaf. Men moet echter
bedenken, dat Maerlant het eerst was opgetreden als romanschrijver en bij zijn lateren
overgang tot de didactische richting waarschijnlijk den uiterlijken vorm van den
roman, waarin hij oefening genoeg bezat, bleef behouden om dezelfde reden, waarom
Gauthier de Chastillon niet in proza, maar in Virgiliaansche hexameters zijne
Alexandreis tegen den ridderroman schreef. Hij meende ongetwijfeld, dat zijne
werken onder dien vorm meer ingang zouden vinden, en ik geloof, dat hij er gelijk
in had.
Overigens houd ik het er voor, dat de uitgevers van den Spiegel Historiael zijnen
stijl juist gekenmerkt hebben, toen zij met het oog op dat werk schreven: ‘De
verhaaltrant is altijd natuurlijk, somtijds levendig en onderhoudend, nu en dan zelfs
aangenaam en bevallig. De dialoog, gewoonlijk de sterke zijde van het talent der
middeleeuwsche dichters, is ook hier veelal bij uitstek geslaagd. Poëtische verheffing
vindt men slechts zelden: zij kwam in het eenvoudige geschiedverhaal weinig te pas.
De doorgaande toon is die van den kalmen, onopgesmukten kronijkstijl. Doch waar
het onderwerp den schrijver hoogere belangstelling inboezemt, waar de loop der
gedachten hem warm maakt of met verontwaardiging vervult, daar begint hem
aanstonds eene edele geestdrift te bezielen en vertoont zich de
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dichter, wien het aan spierkracht van taal niet ontbreekt’(1). Dat eenvoud ook voor
hem het kenmerk van het ware was, blijkt o.a. uit de wijze, waarop hij den Alexander
vertaalde. ‘De al te bloemrijke en hoogdravende taal van Gauthier’, zegt Dr Franck(2),
‘is meestal vereenvoudigd. Al moet men ook toegeven, dat zijn eigen taal het den
nabootser niet zou veroorloofd hebben, de hooge vlucht van zijn voorbeeld te volgen,
zoo heeft hem toch zeker niet alleen deze moeielijkheid, maar ook zijn goede smaak
in lagere sferen gehouden.’
Dat verhinderde hem niet, aan zijn verhaal soms grootere levendigheid bij te zetten,
dan dat van Gauthier bezat: zoo bv. ‘wanneer hij de oratio indirecta in directa
verandert en daardoor in tegenstelling met het origineel eene levendigheid in het
verhaal brengt, dat geheel en al met de situatie strookt’(3). Hij verlevendigt ook wel
eens zijn verhaal door het inlasschen van een gepast spreekwoord, door het toevoegen
van scherpere trekken aan de schildering van zijne bron, door zijne eigene
verwondering terloops uit te spreken, door kleine psychologische trekken aan te
brengen en soms ook door eene gepaste vergelijking, zooals wanneer hij om de
talrijkheid van Darius' leger te schilderen zegt:
‘Die sterren, die an dien hemel staen,
Waren te tellene also goet’(4).

Toch is Maerlant over het algemeen, evenmin als de andere Dietsche dichters zijns
tijds, een vriend van vergelijkingen. Wanneer Gauthier ze in den trant van Virgilius
in zijn gedicht had ingevoerd, liet Maerlant ze bijna stelselmatig weg, en ook in zijne
andere werken zijn zij zeldzaam. Het is eene uitzonde-

(1) Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs, Inl. op den Spiegel Historiael bl. XLVII vlg.
(2) Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten bl. LIII; vgl. bl. LVII.
(3) Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten LVI naar aanleiding van Alexander IX vs. 243 vlgg.
en 411 vlgg.
(4) Alexander III vs. 1038 vlg. Met opzet heb ik ook hier weer het oordeel van Dr J. Franck, Inl.
op Alexanders Geesten bl. LIV overgenomen, omdat men dezen geleerde er niet van kan
verdenken, met Maerlant's kunstvaardigheid te dwepen.
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ring, wanneer wij er eéne vinden zooals de volgende in de Historie van Troyen:
‘Recht als een wolf hongherich sere
Loept onder die scape min no mere,
Ende ghevast heeft langhe tijt,
Ende sijns dancs nummer en ontbyt,
Ende niet en roect wien dattet vernoye
Dat hy soe neemt syne proye,
Alsoe doet Achilles’(1).

Toch zijn deze nu en dan voorkomende, uitgewerkte vergelijkingen nog de meest
gewone soort van beeldspraak bij de middeleeuwsche dichters. Zij worden
veelvuldiger op godsdienstig gebied, waar zij geheele reeksen van vaststaande
allegorieën vormen, die wij ook bij Maerlant in grooten getale hebben aangetroffen(2),
of dienen als zinnebeelden ter hekeling van slechte, aanprijzing van goede zeden,
zooals die welke wij ten getale van niet minder dan vijf en zeventig in Der Naturen
Bloeme vinden en die wij beneden zullen bespreken. Zij blijven dan echter meestal
in den vorm nog vergelijkingen, die beginnen met ‘Jesus dat es’ of ‘Maria, ghi sijt’
enz., of worden gevolgd door de verklaring aanvangende met ‘hierbi es betekent’ of
‘hierbi mach men verstaen.’ De metaphora en metonymia, de beeldspraak, waaraan
onze moderne dichters zoo rijk zijn en waarin voor velen de ware dichterlijke
vindingrijkheid bestaat, worden door de middeleeuwsche dichters nog maar zelden
nagejaagd. Wanneer wij ze vinden, is het meestal, omdat zij reeds in de taal zelve
waren opgenomen. Misschien is de geringe beeldrijkheid der taal van Maerlant en
zijne tijdgenooten wel de hoofdoorzaak, waarom men hunne werken tegenwoordig
allicht prozaïsch, weinig dichterlijk noemt. Toch leveren Maerlant's strophische
gedichten er verschillende schoone voorbeelden van.
Schildert Maerlant gewoonlijk weinig door middel van beelden, aan plastische
schilderingen ontbreekt het nochtans niet bij hem. Groot talent daarvoor openbaart
hij vooral, wanneer hij de

(1) Historie van Troyen vs. 24436-42.
(2) Zie boven bl. 138-144.
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gebreken van kerk en maatschappij in het licht stelt. Dan roept hij ons met enkele
woorden de levendigste tafereeltjes voor den geest. Dan vooral ook kenmerkt zijn
stijl zich door fijne ironie, door eene zekere ondeugendheid, welke men nog te weinig
in onze middeleeuwsche dichters gewaardeerd heeft en die te jammerlijk over het
hoofd wordt gezien door wie nog steeds van den goedhartigen stijl onzer voorvaderen
blijft spreken. Wie hunne taal goed verstaat, ziet meermalen een addertje onder het
gras verscholen.
Dat blijkt vooral uit de dichtsoort, die hij in onze letterkunde heeft ingevoerd, den
dialoog. Wel kan er van eigenlijke vinding bij hem geene sprake zijn, omdat hij er
voorbeelden van vond in de Latijnsche en Fransche letterkunde zijns tijds, maar dat
hij dien vorm in het Dietsch zóó durfde na te volgen, als hij het deed, getuigt in elk
geval van eene ongewone stoutheid, en voor een ongewoon talent pleit het tevens,
dat geen zijner navolgers hem in dien vorm ook maar eenigszins heeft kunnen
evenaren. De samenspraken in zijne dialogische gedichten zijn tegelijk boeiend en
overtuigend, en bovendien heerscht daarin de ware toon van het beschaafd en ernstig,
maar door hoffelijke scherts gekruid dispuut. Van alle spant Dander Martijn
ongetwijfeld de kroon, en het begin, waarmee de redetwist wordt ingeleid, herinnert
aan de dramatische ouvertures van Plato's dialogen, zoodat het dan ook met recht
beroemd is geworden.
Evenals Maerlant van zulke dialogen in onze letterkunde de vader was, was hij
het ook van den verheven lierzang. Vóór hem kennen wij in onze letterkunde geen
ander lierdicht dan het minnelied. Hij voerde met zijne Clausule van der Bible de
mystiek-godsdienstige hymne in, en met zijn gedicht van Der Kerken Clage, het
middelste gedeelte van zijne Disputacie en zijn lied Van den lande van Oversee, op
het voetspoor van Rustebuef, den hekelenden klaagzang, waarin gloed en innigheid
wedijveren met strengheid en kracht van taal. Indrukwekkend is daarin meermalen
de toon, waarop hij het kwaad bestrijdt. Vlijmend zijn de slagen, waarmee hij
onverschilligheid en wereldsgezindheid geeselt. Meermalen geeft hij den schuldigen
een ‘hard been te cnauwen’, legt hij hun een scherp ‘kimmijn’ in den mond; maar
ook dáár, evenals in zijne andere
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gedichten, waarin het aan hekelingen niet ontbreekt, is hij bij zijne hevigste
verontwaardiging en scherpste kastijding nooit lomp of grof. Uit zijne werken blijkt,
dat hij zelf even ‘hovesc van seden’ was, als hij wenschte, dat de ware edelman zijn
zou.
De welluidendheid van Maerlant's zinsbouw kan verschillend beoordeeld worden.
Terwijl ons nu en dan eene zekere stroefheid hindert, gevoelen wij ons eene andere
maal gedrongen, zijnen stijl vloeiend en gemakkelijk te noemen. Dat hij, die zooveel,
ja eigenlijk van den morgen tot den avond, schreef, niet altijd even goed op dreef
was, spreekt van zelf. Bij de meeste zijner strophische gedichten echter treft ons eene
hooge mate van welluidendheid, eene taalmuziek, die ons oor even aangenaam
aandoet, als de gloed en bezieling, waarmee zij geschreven zijn, ons gemoed treft
en ons medesleept. Wie zich zelf bv. een lied als dat Van den lande van Oversee
hardop voorleest, kan het zich nauwelijks voorstellen, dat de taal, waarin het
geschreven is, nog in wording verkeerde, en dat de dichter, die het zong, in zijne taal
van zulke lyriek de schepper was.
Van den stijl gaan wij nu over tot de samenstelling van Maerlant's gedichten. De
voorschriften, die Boendale dienaangaande geeft, zijn niet veel meer dan de eerste
grondbeginselen der dispositio uit de handboeken der middeleeuwsche rhetorica.
Vooreerst wil hij, dat men, vóór men aan 't schrijven gaat, de stof zal schikken (de
propositio en partitio). Is dat gedaan, dan moet men in een ‘prohemium’ aankondigen,
waarover men in zijn gedicht zal handelen, en in dat gedicht zelf (bij de narratio)
voet bij stuk houden, ‘uter materien niet wenden’, om eindelijk geleidelijk te komen
tot een slot (de peroratio). Aanhalingen van gezaghebbende schrijvers zullen ter
juister plaatse moeten voorkomen en ‘exemple’ of toepasselijke verhalen zullen in
overeenstemming met het onderwerp op de geschikte plaats worden ingelascht (de
confirmatio).
Dat Maerlant aan die eischen heeft voldaan, behoeft geen nader betoog, ofschoon
de aanhalingen uit ‘auctoriteiten’ veelvuldiger bij hem zijn dan de ‘exemple’, waarvan
Boendale zelf zich dikwijls bedient. Tegen éénen der eischen echter heeft Maerlant
meermalen gezondigd: hij hield niet altijd voet bij stuk. Gedreven door de zucht om
zooveel mogelijk mee te deelen,
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voerde hij allerlei wetenswaardigheden in zijne werken in, die niet altijd ter plaatse
behoorden en de eenheid van het werk soms verbraken. Vooral zijne romans vertoonen
daardoor dikwijls eene groote onevenredigheid in hunne deelen, en vervallen daardoor
van den verhaaltrant dikwijls in den leertoon. De inlassching van het geographisch
overzicht in den Alexander en in de Historie van Troyen is daarvan een sprekend
voorbeeld. Zoo is ook het Satansproces, Maskaroen, in den Merlijn een hors-d'aeuvre,
terwijl het opnemen van een uitvoerig uittreksel uit Virgilius' Aeneis in de Historie
van Troyen het hoofdonderwerp in dien roman ten slotte op den achtergrond doet
treden.
Onhandige contaminatie is zeker een hoofdgebrek van Maerlant, meer
voortvloeiende uit zijne persoonlijke liefhebberij om zooveel mogelijk mee te deelen
van hetgeen hij weet, dan uit de gewoonten zijns tijds. Zelfs in de strophische
gedichten ontbreken de voorbeelden daarvan niet. In de Disputacie bv. verstoort de
klacht van Jezus, hoe schoon ook op zich zelf, wel eenigermate den indruk van het
gedicht als geheel. 't Is eene hagelbui, die plotseling op de teedere bloem der mystiek
neerstort.
Bovendien is de kunstvaardigheid, waarmee die invoegsels aan het geheel
verbonden zijn, meestal gering, somtijds zelfs zóó gering, dat men aan latere
interpolatie zou willen denken. Over het geheel trouwens was Maerlant geen meester
in het verbinden van verschillende onderwerpen. Vele van de tien quodlibeta, waaruit
zijn Eerste Martijn bestaat, zijn zonder eenigen logischen overgang van gedachten
droogweg naast elkaar geplaatst. De meeste staan zóó weinig met elkaar in verband,
dat alleen de aanhef, die de samenspraak inleidt, ons belet er tien afzonderlijke
gedichten in te zien. Zijn de tien quodlibeta van ongelijke lengte, in de wijze van
behandeling heerscht toch eene zekere evenredigheid. Op de korte vraag volgt telkens
een uitvoerig antwoord, bekroond door eene korte toestemming, die gewoonlijk aan
de uitspraak nog eenige meerdere kracht bijzet. Toch schijnt Maerlant aan die
evenredigheid weinig waarde te hechten: anders zou hij niet in zijn achtste quodlibet
van den gewonen vorm zijn afgeweken en in plaats van Jacob en Martijn de
allegorieën oog en hart sprekende hebben ingevoerd. Wie lust heeft, kan dat door
zucht naar afwisseling verklaren.
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De Clausule van der Bible lijdt aan tweeslachtigheid: het is ten deele een half
schilderend, half verhalend loflied, ten deele eene reeks van allegorieën. In Dander
Martijn heerscht van alle strophische gedichten nog de meeste eenheid, maar bij Der
Kerken clage en Van den lande van Oversee hindert het gebrek aan regelmaat minder,
omdat de stoute overgangen dáár in overeenstemming zijn met den hartstochtelijken
lyrischen toon. Men verlangt er evenmin eene regelmatige opeenvolging van
gedachten in als in de Pindarische ode.
Van vooraf bestudeerde schikking der stof kon bij Maerlant in de meeste werken
geene sprake wezen, omdat het vertalingen zijn. Verplaatst hij in zijne romans eene
enkele maal kleinigheden, over het algemeen volgt hij het oorspronkelijke op den
voet, en zoo doet hij ook in zijn Leven van St. Franciscus. Bij Der Naturen Bloeme
wijkt hij door uitlating, soms door verplaatsing van kleinigheden wel eenigszins van
zijn origineel af, maar in hoofdzaak blijft hij toch de alphabetische rangschikking
van Thomas van Cantimpré en diens verdeeling in boeken behouden, terwijl hij bij
de vertaling der Secreta Secretorum niet de geringste poging heeft aangewend om
het gebrek aan eenheid en samenhang, waardoor dat geschrift gekenmerkt is, bij
zijne vertaling weg te nemen of ook maar eenigszins te verbeteren. Bij zijne
oorspronkelijke strophische gedichten moest hij natuurlijk de stof zelf schikken,
maar wij zagen reeds, dat hij daarbij geene doorslaande bewijzen van kunstvaardigheid
gaf. Bij den Rijmbijbel heeft hij de stof niet zoozeer geschikt als wel verdeeld in
hoofdstukken, doch de opschriften van die hoofdstukken geven niet altijd nauwkeurig
den inhoud weer, en dikwijls zouden wij eene andere verdeeling verkiezen.
Alleen bij den Spiegel Historiael is hij met overleg te werk gegaan, ofschoon ook
daar op de verdeeling der hoofdstukken wel wat valt aan te merken. Toch valt de
zorg, waarmee hij het overzicht over dat, door Vincentius alleen in 31 boeken
verdeelde, reuzenwerk gemakkelijk gemaakt heeft, te waardeeren. De verdeeling in
vier partieën is met overleg geschied. Iedere partie bevat eene, voor de geschiedenis
van het Christendom karakteristieke, periode. Terwijl de eerste partie eindigt met de
vestiging van het Christendom, bevat de tweede de geschiedenis der
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Christelijke kerk gedurende de vervolgingen tot aan het oogenblik, waarop zij
staatskerk werd onder Constantijn den Grooten. Het derde tijdvak wordt besloten
met de zegepraal der Katholieke kerk door de herleving van het
Westersch-Romeinsche rijk bij de keizerskroning van Karel den Grooten, en de
laatste periode bevat de verdere geschiedenis tot op Maerlant's eigen tijd. Bij zijne
verdeeling van die partieën in boeken heeft hij zich niet strikt aan Vincentius
gehouden, maar is hij, meestal terecht, althans op grond van zijne eigene uitlatingen
en toevoegsels, van hem afgeweken, en bovendien heeft hij zorg gedragen aan ieder
boek eene ‘tafle’ toe te voegen, niet alleen bestaande uit eene lijst van de titels der
hoofdstukken, maar ook uit eene beknopte berijmde inhoudsopgave van dat boek,
die meestal den inhoud juist weergeeft. Van zulk eene zorgvuldige ‘ordinancie’ der
stof levert de Middelnederlandsche letterkunde verder geen ander voorbeeld dan
Boendale's Lekenspiegel. Zelfs mag men van Maerlant's andere leerdichten zeggen,
dat zij nog minder onordelijk zijn samengesteld, dan de meeste leerdichten van
anderen uit de veertiende eeuw, zoodat dus in zijnen tijd op regelmaat nog niet veel
prijs scheen gesteld te worden. In elk geval hadden de leerdichters der veertiende
eeuw in Maerlant een voorbeeld, terwijl hij zelf de eerste was, die wetenschappelijke
onderwerpen in dichtmaat behandelde en dus den vorm daarvoor aan de hand zijner
Latijnsche voorbeelden moest vinden.
Metrische en rythmische eischen heeft Boendale aan den dichter niet gesteld,
omdat hij zijne voorschriften voor de clerken in het algemeen, en dus ook voor de
prozaschrijvers gaf. Dat ontslaat ons echter niet van de verplichting om ook in dit
opzicht Maerlant's kunstvaardigheid te bespreken.
De versmaat, waarvan hij zich bedient, is dezelfde, die de romanschrijvers reeds
vóór hem hadden gebruikt. Alzoo bestaan zijne versregels uit een onbepaald aantal
lettergrepen, waarvan óf drie óf meestal vier den klemtoon hebben, terwijl de overige
ongeaccentueerd blijven. In verzen met drie klemtonen vindt men gewoonlijk ook
drie lettergrepen zonder klemtoon, in verzen met vier klemtonen meestal ook vier
ongeaccentueerde lettergrepen, maar op lettergrepen met accent kunnen er ook twee,
zelfs drie, zonder klemtoon volgen. Soms ontbreekt tusschen twee
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lettergrepen met klemtoon de ongeaccentueerde geheel, evenals in de muziek een
gedeelte van de maat niet door eene noot, maar alleen door een rustteeken kan worden
aangegeven, en ook in Grieksche verzen somtijds eene pauze (χρ νος εν ς)
voorkomt, die daar dan door het teeken Λ (Λε μμα) wordt aangeduid. Bovendien
kan in een vers de eerste arsis een zoogenaamden voorslag bezitten van ééne, van
twee zelfs van drie lettergrepen zonder klemtoon, in welk geval men van de verzen
kan zeggen, dat zij een iambisch karakter hebben, evenals in het tegenovergestelde
geval de maat trochaisch kan worden genoemd.
In de ridderromans rijmen de verzen twee aan twee. Het rijm is of staand of slepend,
doch het eerste in verzen met drie klemtonen minder gewoon. Ook hierin komen de
gedichten van Maerlant met de ridderromans overeen: al zijne werken van langeren
adem zijn eene aaneenschakeling van bij paren rijmende versregels. Nu en dan treft
men in de romans van anderen wel eens een vers aan, dat alleen staat zonder gepaard
te zijn aan een vers, waarop het had moeten rijmen. Zulke ongepaarde verzen (versus
orbi)(1) komen evenwel bij Maerlant niet voor, tenzij door verminking van het
handschrift. Over het algemeen trouwens ben ik geneigd te gelooven, dat de
Middelnederlandsche versbouwkunst geene ongepaarde verzen te midden van
rijmparen toeliet, en men dus, waar zij voorkomen, ook bij andere dichters aan
slordigheid van den dichter of afschrijver moet denken.
Onder rijm verstaat men de overeenstemming van twee lettergrepen in drie
opzichten: in kracht van klemtoon, in klinker of tweeklank en in de daaropvolgende
medeklinkers, tenzij die ontbreken. Bij een slepend rijm volgt na die rijmende
lettergreep nog eene andere, die dan in beide rijmverzen geheel dezelfde is, in onze
taal meestal e of en, ofschoon ook andere voorkomen, zooals bv. elt in het rijm werelt
op dwerelt, tich in het rijm

(1) Orbus beteekent beroofd van verwanten, hd. verwaist, en is dus eene zeer geschikte benaming
voor zulke verzen. Door ze weezen te noemen, zooals men in navolging van de Hoogduitschers
wel eens doet, maakt men zich schuldig aan het gebruik van een onzinnig Germanisme.
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gehertich op dertich en is in het rijm bestiaris op waer is. Eene enkele maal wordt
de rijmlettergreep door twee andere gevolgd. Zoo rijmt Maerlant bv. zevene op
benevene, en te gadere op adere, ja zelfs loghenaren op droghenaren, sonderlinghe
op onderlinghe.
Daar het rijm drie punten van overeenstemming vereischt, kan het ook in drie
opzichten onzuiver zijn.
Vooreerst kan de klemtoon in beide rijmwoorden verschillende kracht hebben,
bv. bij meninghe en dinghe, geseit en nidecheit, mede en warede, ginc en penninc,
paerde en liebaerde, vischstaert en aert, waar bijtoon op hoofdtoon rijmt, terwijl
ook twee lettergrepen met bijtoon op elkaar kunnen rijmen, zooals leringhe en
dachcortinghe. Van woorden als viant en coninc komt de laatste lettergreep vooral
dikwijls in het rijm. Bij Maerlant treft men de genoemde onjuiste vormen zóó vaak
aan, dat noch hij, noch zijne tijdgenooten ze voor een gebrek zullen gehouden hebben.
Dikwijls wordt daardoor de lettergreep, die in proza den klemtoon zou vereischen,
bijna toonloos; doch dat eene geheel toonlooze lettergreep door het rijm den klemtoon
krijgt, is, althans bij Maerlant, eene zeldzame uitzondering. De tiende strophe van
den Eersten Martijn, waar men duvél aantreft, is er door ontsierd.
Vervolgens kan het rijm onzuiver zijn door gebrekkige overeenstemming der
klinkers, doch wij moeten voorzichtig zijn, niet te spoedig zulk eene onzuiverheid
aan te nemen, wanneer wij lettergrepen, die met verschillende klankteekens
geschreven worden, op elkaar zien rijmen, daar, zooals wij reeds opmerkten, voor
denzelfden klank verschillende teekens in gebruik waren. Ook moeten wij bedenken,
dat de afschrijvers der handschriften de taal van den dichter soms naar hun eigen
tongval wijzigen en zoo onzuivere rijmen maken, waaraan de dichter geene schuld
heeft, terwijl bovendien door slordig overschrijven der handschriften menig rijm
onzuiver geworden is.
Het onderzoek naar het rijmen der klinkers bij Maerlant heeft tot de volgende
uitkomsten geleid. De oorspronkelijk lange â, bv. in wrâke, en de oorspronkelijk
korte, maar gerekte, bv. in sake, rijmen bij Maerlant, evenals nu, op elkaar; maar
daar de uitspraak van beide a's toen, evenals nu, dezelfde zal geweest zijn, kan daarbij
van geen onzuiver rijm sprake zijn. Evenzoo rijmen
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de scherpvolkomen o, bv. in dooden, en de zachtvolkomen o, bv. in goden, bij
Maerlant evengoed op elkaar als tegenwoordig, ofschoon waarschijnlijk de uitspraak
toen nog niet zoo volkomen dezelfde was, als tegenwoordig bij beschaafden het geval
is. Eenige onzuiverheid is in dit opzicht bij Maerlant dus mogelijk. Daarentegen zijn
rijmen van scherpvolkomen (uit ai ontstane) e en zachtvolkomen e bij Maerlant
uiterst zeldzaam, behalve wanneer er eene r op volgde, bv. bij here (leger) en êre(1).
Alleen de e van den uitgang hêde rijmt op zachtvolkomen e's. In onzen tijd, nu de
uitspraak der beide e's in den mond van beschaafden geheel gelijk is geworden,
bestaat er geen bezwaar meer, om ze te laten rijmen. De klanken ie en î rijmen bij
Maerlant alleen op 't eind van het woord. Zoo rijmen bv. sie en die op de
voornaamwoorden hi, mi, wi, di(2). De klanken oe en o rijmen bij Maerlant slechts in
drie gevallen: 1o vóór de m, bv. noemen: comen, 2o vóór de i, bv. vloeit: vernoit, en
3o op 't eind van een woord, bv. doe: so(3). De onzuiverheid dezer rijmen zou slechts
zeer gering zijn, als men mocht aannemen, dat Maerlant de oe als ou uitsprak, zooals
zij in Westvlaamsche handschriften inderdaad dikwijls wordt geschreven. Daaruit
zou men een rijm als onthoude: armoede(4) kunnen verklaren, dat trouwens even goed
te verklaren is uit de uitspraak van ou als oe, zooals in het tegenwoordig
Westvlaamsch. De klanken o en u kunnen natuurlijk niet rijmen. Vindt men dat
nochtans, dan moet men in beide verschillende teekens voor de eu zien. Zoo moet
de uitgang ure van bastaardwoorden als figure, aventure, en ook ure, als eure worden
uitgesproken (figeure, aventeure, eure), evenals nog in het Westvlaamsch, wanneer
zij rijmen op core, cure (d.i. keure), dore, dure (d.i. deure), gore, gure (d.i. geure),
enz. Evenzoo moet men de o als eu uitspreken, wanneer zij rijmt op de o van

(1) Zie Dr J. Franck, Zeitschrift für deutsches Alterthum XXV (1881) p. 19-26.
(2) Zie Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten bl. LXVII-LXX, waar o.a. ook voorbeelden
van rijmlettergrepen met ie en î verklaard worden en gehandeld wordt over de onmogelijkheid
van rijmen als îë op î.
(3) Zie Dr J. Franck, Inl. op Alexanders Geesten, bl. LXX-LXXIII.
(4) St. Franciscus leven vs. 3331 vlg.
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woorden, waarin zij niet anders dan eene eu kan zijn. Zoo kan ghone niet anders
beteekenen dan geune (met eu uit e), en daarom moet ook sone als seune worden
uitgesproken, wanneer het er op rijmt. Sone kon echter ook op scone rijmen, en dan
heeft het dus natuurlijk de o. Zulke dubbelvormen met o en eu kwamen in het
Middelnederlandsch blijkbaar dikwijls voor, en dat zij nog niet onbekend zijn,
bewijzen onze naast elkaar staande vormen leugen en logen(1).
De ee en ei vormen geen zuiver rijm, al komen zij elkander in klank ook zeer nabij,
wanneer het eerste bestanddeel van den tweeklank wat gerekt wordt uitgesproken,
zooals in sommige tongvallen geschiedt. Dat Maerlant ze op elkaar zal hebben doen
rijmen, is niet waarschijnlijk, maar wèl mogen wij aannemen, dat hij van bijna alle
woorden den in het Westvlaamsch gebruikelijken vorm met e zal hebben gebezigd,
en daarnaast in het rijm (bv. op ei's uit eg, zooals geseit, of op bastaardwoorden met
ei uit ai, zooals fonteine) ook een meer Brabantschen of Hollandschen vorm met ei.
In het rijm vond ik zoo vormen als besceit, breit, gereit, leit, beide, leiden, alleine,
beine, gemeine, cleine, reine, weine.
Ook bij woorden met andere klinkers kan men schijnbaar onzuivere rijmen uit
zulke dubbelvormen verklaren. In 't rijm toch gebruikt Maerlant evengoed het
Westvlaamsche geslegen en gedregen als het gewone geslagen en gedragen, en hij
rijmt er dus naar verkiezing mee op wegen of dagen. Naast gaet en staet gebruikt hij
ook geet en steet, eene enkele maal zelfs geit en steit, en behalve alrenaast kent hij
in 't rijm ook den umlautsvorm alreneest.
Zooals bekend is, bestond er naast den uitgang like oudtijds ook een uitgang leec
(uit laik = spel), bv. in huweleec, maar die laatste uitgang werd al spoedig met den
eersten verward, zoodat men evengoed huwelike als haestelike begon te zeggen.
Omgekeerd echter bezigde men ook wel eens leke in plaats van like, zoodat bij
Maerlant voor alle woorden beide uitgangen moge-

(1) Zie over de eu Dr J. Franck, Zeitschrift für deutsches Alterthum XXIV (1880) p. 25-32,
355-369.
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lijk zijn, al is like dan ook de meest gewone. Vandaar in den Rijmbijbel rijmen als
sekerleke, haesteleke met volkomen (niet toonlooze) e op beke, in Der Naturen
Bloeme van sekerleke, en in den Spiegel Historiael van onhovesceleke op breke. Zoo
stond naast den uitgang linge ook lange, en vindt men rijmen als van sonderlange
op sange.
Vooral ten aanzien van de onvolkomen klinkers komen zulke dubbelvormen
dikwijls voor. Maerlant veroorlooft zich in 't rijm evengoed de Westvlaamsche
vormen of, sochte (Eng. soft), brochte, wrochte, ambocht als de oorspronkelijke: af,
sachte, brachte, wrachte, ambacht, naar gelang hij op een woord met o of op een
met a moet rijmen; en evengoed als gebracht bij hem op macht rijmt, rijmt gebrocht
bij hem op vrocht, eenen dubbelvorm van het bij hem vaker voorkomende vrucht (=
vrees). Zoo komen ook derst en dorst beide bij hem in 't rijm voor. Een rijm van
dorst op Kerst is dus niet onzuiver, daar men mag aannemen, dat Maerlant derst zal
geschreven hebben. Die dubbelvormen zullen wel grootendeels te verklaren zijn uit
de ‘misselike tonghe’, waaruit Maerlant ‘om de rime’ zijne woorden zocht.
Daaraan zullen wij ook wel de dubbelvormen met onvolkomen e en onvolkomen
i mogen toeschrijven. Ik heb bij Maerlant in 't rijm zoowel es als is, mecken als
micken, blent, verblenden als blint, verblinden, venden als vinden, ontbenden als
ontbinden, helt als hilt (Nl. hield) opgemerkt, en evenzoo zoowel him als hem, hin
als hen, bim of bin als bem of ben, onbesmit als onbesmet, dis als des (ook das onder
invloed van dat gevormd). Naast kennen gebruikt hij kinnen, imperf. bekende, bekinde
en becande, part. gekent, gekint, gecant, en zoo ook onbekent, onbekint en onbecant;
naast senden heeft hij sinden, part gesent, gesint en gesant, imperf. sende, sinde,
sande en zelfs seinde als rijmwoord op reinde (= regende). Terwijl de e hier vóór of
na de m regelmatig schijnt te zijn, en de i vóór de n normaal was behalve in de
umlautsvormen kennen en senden, is de e vóór n Westvlaamsch, bepaaldelijk in blent
en waarschijnlijk ook in de andere woorden, daar de onvolkomen i-klank in 't
Westvlaamsch meer naar den e-klank overhelt, dan in 't Hollandsch. In
overeenstemming met het Westvlaamsch schrijft Maerlant dan ook strec en let, waar-
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naast ik in 't rijm nooit stric en lid aantrof. Zoo vond ik bij hem in 't rijm ook altijd
lecht en rent voor onze vormen licht en rund, ofschoon het Westvlaamsch
tegenwoordig licht met onvolkomen u uitspreekt. De vormen met i bij Maerlant
kunnen Hollandsch zijn, doch vóór de ng is ook in 't Vlaamsch (en evenzoo in 't
Brabantsch) de i (doch met volkomen uitspraak) de gewone klank. Vandaar bij
Maerlant in 't rijm steeds bringen en mingen en nooit, voor zoover ik zag, brengen
en mengen, ofschoon daarin de e als umlaut van a de regelmatige klank is.
Dat Maerlant ook vormen met onvolkomen of gerekte a in plaats van onvolkomen
of gerekte e vóór r gebruikte, in strijd met het Westvlaamsche dialect, waarin de e
niet in a, wel omgekeerd dikwijls de a vóór r in e overging, blijkt uit rijmen van
woorden, waarin overgang van e in a mogelijk was, op woorden met lange a's, die
in geen ander dan de Oostelijke dialecten, bv. het Limburgsch, e werden. Moge
Maerlant misschien ook gewoonlijk begeren en geer (= begeerte) gezegd hebben,
wij moeten ook aannemen, dat hij begaren en gaer bezigde om zijn rijm zuiver te
houden: zoo vindt men bij hem evengoed waert(s) als wert(s) of weert(s), aerde als
erde of eerde, waerde als werde of weerde, vaerde als verde of veerde.
Of Maerlant de scherpkorte op de zachtkorte o liet rijmen, zooals wij nu doen,
durf ik niet beslissen, daar de uitspraak der onvolkomen o voor vele woorden zelfs
nu nog onder de beschaafden niet vaststaat en de verwarring te groot is geworden
om op den oorsprong af te gaan. In elk geval heeft Maerlant dikwijls, in
overeenstemming met het Westvlaamsch, de onvolkomen u in plaats van de
onvolkomen o, bv. in dul, vul, up, busch, enz.
Uit al het boven opgemerkte heeft men kunnen zien, dat, moge volkomen
overeenstemming van klinkers bij Maerlant ook al niet gevonden worden, de
zuiverheid van zijne rijmen in dit opzicht toch veel minder te wenschen overlaat,
dan een oppervlakkige blik op de handschriften zijner werken zou doen vermoeden.
Eene derde onzuiverheid in het rijm is gebrek aan overeenstemming bij de op de
rijmklinkers volgende medeklinkers. Die onzuiverheid, als assonance of klankrijm
bekend, en niet zeld-
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zaam bij minder goede romanschrijvers of in het volkslied, is door Maerlant zoo
goed als geheel vermeden. Alleen liet hij misschien eene enkele maal rijmen toe als
van jegen op leven, ten gevolge van de nauwe verwantschap der g en v.
Ontbreekt er niets aan het rijm, dan kan het nog naar onze tegenwoordige opvatting
minder goed zijn, namelijk wanneer de overeenstemming tusschen de rijmende
lettergrepen grooter is, dan het rijm vereischt. Dat is het geval, wanneer ook de
medeklinkers, waarmede de lettergrepen aanvangen, in beide rijmwoorden dezelfde
zijn. Zulke rijmen worden in het Hoogduitsch ‘rührende Reime’ genoemd, en in het
Fransch, waar de mode ze in onzen tijd weer in eere gebracht heeft, ‘rimes riches’.
Bij Maerlant zijn zij evenmin zeldzaam als bij zijne tijdgenooten. Zoo rijmen bij
hem cortelike en gelike, heimelike en blidelike, ofschoon men daar desnoods bij
uitstooting van de e aan een rijm van tlike op glike, van mlike op dlike zou kunnen
denken, evenals men rijmen van onsuverhede en mogenthede door weglating van h
als rijmen van rede en tede zou kunnen verklaren; dat gaat echter niet bij een rijm
als van heerscap op ridderscap, waarvan men eene enkele maal een voorbeeld vindt.
Maerlant schijnt zulke rijmen eer te zoeken dan te vermijden, wanneer de beide
rijmwoorden homoniemen zijn, zooals sijn (werkwoord) en sijn (voornw.), woude
(wilde) en woude (bosschen), of homoniem wat de rijmlettergreep betreft, bv. si en
Persi, aremoede en moede, diet (volk) en bediet, leet en geleet (geleid), hagel en
behagel. Veel zeldzamer rijmt een enkelvoudig woord op zijne samenstelling, zooals
woort op antwoort, of een woord als genomen op vernomen, en zulke rijmen mogen
dan ook met recht armoedig genoemd worden, bijna zoo armoedig als het rijmen van
een woord op zijn duplicaat, maar dat laatste komt bij Maerlant nooit voor.
Bereikte Maerlant in sommige opzichten in het rijm nog niet die zuiverheid, welke
tegenwoordig wordt geëischt, onder zijne tijdgenooten muntte hij ongetwijfeld ook
door zijne zuivere rijmen uit, en in het begin van zijne dichterloopbaan, toen hij nog
een weinig ijdel was, liet hij er zich dan ook wel eenigszins op voorstaan, blijkens
zijne uitdrukkelijke verklaring in den Alexander:
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‘Dus nemet inde deerste bouc.
So wiere an naide enen douc
Van valscher rimen, hi mesdoet,
Want die rime es al goet’(1).

Zijn al Maerlant's ridderromans in paar aan paar rijmende versregels geschreven, in
zijnen Alexander voerde hij een nieuw soort van rijmverbinding in, namelijk de
overslaghende rimen, zooals hij ze zelf noemt(2), of de kruisrijmen, zooals wij ze
heeten. Een gedeelte van den Alexander is daarin geschreven(3), en misschien daarom
noemde hij het boek, waarin zij voorkwamen, ‘swaer in somegher stede’(4), ofschoon
die woorden ook wel op den inhoud betrekking kunnen hebben. Later heeft hij
dezelfde rijmverbinding nog eens in den proloog van zijnen Rijmbijbel gebruikt(5).
Verder vindt men bij Maerlant een paar proeven van monorimen. De proloog zijner
Mariamirakelen bestaat uit veertien rijmregels op oude(6), en van het gedicht Die
Clausule van der Bible bevat de voorlaatste strophe twaalf rijmregels op onden, de
laatste dertien op are(7).
Kunstiger van rijm zijn Maerlant's strophische gedichten of, zooals hij ze zelf
noemt, zijne clausulen, d.z. strophen, waarvan ieder distichon of rijmpaar door een
referein wordt besloten. Die clausulen bestaan oorspronkelijk uit twaalf regels, en
vervallen in twee deelen, ieder van zes regels, waarom zij dan ook zesregelige
dubbelstrophen worden genoemd. Ieder deel nu bevat twee op elkaar rijmende disticha
of rijmparen, terwijl de regel, die de beide disticha scheidt, rijmt zoowel op den regel,
die op het tweede rijmpaar volgt, als op de beide andere regels in het

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Alexander I vs. 1401-1404; vgl. Alexander IV vs. 1709-1714, en Rijmbijbel vs. 6450 vlg.
Alexander IV vs. 390.
Alexander IV vs. 391-1082.
Alexander IV vs. 1710.
Met uitzondering van de eerste acht verzen haalden wij dien proloog reeds boven, bl. 114,
aan.

(6) Sp. Hist. I7. 47 vs. 1-14, reeds boven, bl. 112, aangehaald.
(7) Die Clausule van der Bible, vs. 520-544.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

473
tweede gedeelte, die op dezelfde wijze als in het eerste deel de twee op elkander
rijmende disticha besluiten. Het rijmschema is dus: aabaabccbccb. Zulke clausulen
bestonden dus uit vier disticha, ieder met eenen sluitregel of staart die oorspronkelijk
een referein schijnt geweest te zijn, maar allengs is veranderd in een' versregel met
overspringend of insluitend rijm, ofschoon de naam staartrijm (rime couée, versus
caudatus), aan dezen versvorm gegeven, nog op den oorsprong als disticha met
referein terugwijst(1). Van zulke zesregelige dubbelstrophen bediende Maerlant zich
in zijne beide korte gedichten Van den vijf vrouden(2) en Van ons Heren wonden.
In zijne andere strophische gedichten bezigde hij eene later ontstane, eenigszins
afwijkende verscheidenheid van denzelfden vorm. De afwijking bestond hierin, dat
niet alleen de twee eerste rijmparen op elkaar rijmden, maar alle vier, terwijl aan den
laatsten staart nog een daarop, en dus op alle staartregels, rijmende regel werd
toegevoegd, zoodat de clausule nu dertien regels telde. Het rijmschema werd dus:
aabaabaabaabb. In dien vorm zijn geschreven de drie Martijns, Die Clausule van
der Bible, Ene Disputacie van onser Vrouwen ende vanden Cruce, Der Kerken Clage
en het lied Van den lande van Oversee.
Als referein was de staart oorspronkelijk korter dan de beide verzen van het
distichon, en vandaar dat deze vier klemtonen hebben, terwijl gene soms een vers
met drie klemtonen is, zooals in de drie Martijns en de Disputacie. Van die vier
gedichten heeft alleen de Derde Martijn slepende rijmen in de disticha en staande
rijmen in den staart; de drie andere hebben jnist omgekeerd in de disticha staande,
in den staart slepende rijmen.
Sinds het denkbeeld van referein niet meer aan den staartregel werd gehecht, kon
die eenvoudig als overspringende of insluitende rijmregel worden beschouwd, en
dientengevolge dezelfde

(1) Zie Dr F. Wolf, Ueber die Lais, Sequenzen und Leiche, Heidelberg, 1841, p. 31-33.
(2) In de laatste strophe van dat gedicht hebben alle vier disticha dezelfde rijmklanken.
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lengte krijgen als de beide verzen der disticha. Dat is dan ook het geval in drie andere
strophische gedichten van Maerlant, waarvan alle verzen vier klemtonen schijnen te
bezitten, ofschoon men moeite heeft, sommige verzen met vier klemtonen te lezen.
Van die drie heeft Die Clausule van der Bible alleen slepende rijmen; maar in het
lied Van den lande van Oversee en in Der Kerken Clage heerscht geene regelmaat
in het gebruik van slepende en staande rijmen: in de eene strophe komen alleen
slepende rijmen voor, in de andere hebben de rijmparen slepende, de staartregels
staande rijmen, weder in eene andere is het juist omgekeerd; eene enkele strophe
heeft alleen staande rijmen; doch deze onregelmatigheid hindert weinig.
Maerlant's strophen verdienen niet alleen kunstig genoemd te worden, maar ook
schoon en doeltreffend. De bouw dier strophen met haren weelderigen rijmrijkdom
versterkt den indruk van het gedicht in hooge mate. Het aanhoudend terugslaan van
den eenen regel op den anderen, dat ons bij het hooren in eene telkens toenemende
kunstspanning doet verkeeren, maar in zijne eentonigheid ter juister tijd, doch slechts
voor een oogenblik, wordt afgebroken, geeft ons denzelfden indruk van grootschheid,
die op ons wordt gemaakt, wanneer wij aan het strand der zee de golven elkander
zonder ophouden zien volgen en verdringen, en er ons over verbazen, dat iedere golf,
die op het strand wordt gebroken, altijd door opnieuw door eene andere wordt gevolgd,
zonder dat aan die eeuwige wisseling een einde schijnt te komen. Aan de clausule
echter komt wel een einde, en heeft men de beide slotregels gehoord, die dat einde
aankondigden, dan is men in staat de samenstelling der clausule te overzien, en te
genieten van de keurigheid en regelmaat, waarmee de rijmen elkander tegelijk
afwisselen en schijnen te zoeken, voor een oogenblik wijken, om dan elkander
opnieuw te omsluiten. Bij het lezen van Maerlant's clausulen bewonderen wij de
macht van den dichter, die de kunst verstond ook dan ‘uit één stuk’ te snijden, wanneer
dat stuk zoo veel meer dan de gewone afmeting had, en dat zonder veel ‘bijlijmen’
en aanhangen van losse stukjes. Maerlant's strophen bewijzen het, dat eene vaste
regelmaat en eene gebondenheid aan strenge wetten van maat en rijm, wel verre van
het dichtvuur uit
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te blusschen, integendeel voor den meester in de kunst juist een prikkel zijn om het
hoogste te leveren. Terecht zegt Goethe:
‘Wer Groszes will, musz sich zusammen raffen;
In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
Und das Gesctz nur kann uns Freiheit geben’,

terwijl van iederen dichter geldt wat hij van den minnedichter zegt:
‘Das Allerstarrste freudig aufzuschmelzen,
Musz Liebesfeuer allgewaltig glühen.’

Na Maerlant's strophen te hebben bewonderd kunnen wij niet nalaten op hem toe te
passen, wat Graaf von Platen van Goethe als sonettendichter zong:
‘Wer durchdrungen ist vom innig Wahren,
Dem musz die Form sich unbewuszt vereinen,
Und was dem Stümper mag gefährlich scheinen,
Das musz den Meister göttlich offenbaren.
Wem Kraft und Fülle tief im Busen keimen,
Das Wort beherrscht er mit gerechtem Stolze,
Bewegt sich leicht, wenn auch in schweren Reimen.
Er schneidet sich des Liedes flüchtge Bolze
Gewandt und sicher, ohne je zu leimen,
Und was er fertigt ist aus ganzem Holze.’

Zoo was het ook met Maerlant: diep doordrongen was hij steeds van de waarheid en
beteekenis van alles, wat hij in zijne gedichten behandelde. Uit den overvloed zijner
kennis en met de kracht der overtuiging deelde hij in maat en rijm alles mede, wat
naar zijne meening nuttig en wetenswaardig was, en als zoodanig voldeed hij ook
aan de eischen, die Boendale ten opzichte van den inhoud der gedichten aan alle
dichters stelt. De dichter moet alleen dichten in de overtuiging, dat hij de waarheid
meedeelt, en daarom in alles naar waarheid streven. Boendale zegt:
‘Met rechte sullen dichters plien
Datsi loghene sullen vlien;
Want een dichtere dats een poëte,
Die wel wil, dat men wete
Sine lere ende sine scrifture,
Ende dattie ooc ewelike dure.
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Vintmen sine scrifture valsch dan,
So en sal nemmermeer man
Hem van rechte gheloven voort;
Want hi heeft dichten verboort,
Ende verloren dichters name,
Ende sal hebben des ewelike blame’(1).

Boendale begreep, dat men alleen bij voortduring naar die dichters zal willen luisteren,
die vertrouwen op hunne woorden weten in te boezemen. Twijfel aan de waarheid
van hetgeen de dlchter zegt verstoort den indruk van het gedicht. Dat ligt in den aard
der menschelijke natuur, die zich niet willens en wetens in logens kan vermeien.
Men wil - om 't zoo eens uit te drukken - zich niets laten voorliegen, allerminst
wanneer het de geschiedenis geldt. Dat is dan ook het ééne gebied van de twee,
waarop Boendale geene verdichting toelaat. ‘Hystorien’, zegt hij, ‘dat zijn deene,
‘Want om saken enghene
En salmen daerin lieghen een haer(2).
Hierbi zullen die dichtens plien
Harde nauwe voor hem zien,
Als si van hystorien maken.
So nauwe vallen die zaken
Dat men uut der waerheit keert,
Als ons een wijs man leert,
Ende tijen sulken ere an,
Dies noit scout en ghewan,
Ende sulken werpen si in donnere
Die wel waert is alre ere.
Dit doet een deel onwetenthede
Ende nijt wercter dicke mede
Ende ooc onste van gronde,
Die de waerheit slaet van monde.
Hierbi blijft, voorwaer gheseit,
Verholen menighe vromicheit,
Menighe duecht ende scone daet,
Die nidicheit van monde slaet,

(1) Boendale, Lekenspiegel, III 15 vs. 55-66.
(2) Boendale, Lekenspiegel, III 15 vs. 69-71.
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Dat jammer is sonder verdrach,
Dat elc niet ghenieten en mach
Sijnre doghet ende sijnre archeit met:
Dit ware nochtan gherechte wet’(1).

Boendale plaatst zich met deze woorden op het standpunt van den geschiedschrijver,
die het heiligschennis acht, wanneer een dichter het durft wagen de feiten der
geschiedenis met den tooverstaf zijner verbeelding aan te raken en te vervormen naar
eigen welgevallen. Wij hebben het reeds gezien, dat het Maerlant's overtuiging is,
die hier door Boendale wordt uitgesproken, en tevens opgemerkt, dat Maerlant in
zijnen tijd zoo groot ongelijk niet had met de verbeelding uit het gebied der
geschiedenis te verdrijven(2).
Boendale is, zooals men ziet, vooral zoo bang voor romantische behandeling der
geschiedenis, omdat zij zoo licht verleidt tot onbillijkheden ten opzichte van de
historische personen, aan wie uit onwetendheid of boosaardigheid door de
romanschrijvers dikwijls verkeerde daden worden toegedicht, die zij nooit bedreven,
terwijl hunne goede daden om dezelfde reden dikwijls achterwege gelaten worden.
Boendale wil, dat ieder ‘sijnre doghet ende sijnre archeit genieten moghe’, en ook
Maerlant kon het niet dulden, dat groote mannen als Karel en Artur door de
romandichters belasterd en verkleineerd werden. Alleen een ziekelijk eenzijdig
ontwikkeld kunstenaar of kunstgenieter, die op alle andere punten behalve die der
schoonheid te hardhuidig is, om zich over deze onrechtvaardigheid niet te ergeren,
kan daarbij onvermengd kunstgenot smaken; maar bij een gezond, volledig ontwikkeld
mensch moet eene onjuiste, onbillijke voorstelling der geschiedenis wel alle
kunstgenot bederven. ‘Zalig zijn de armen van geest’, zou men hier kunnen zeggen,
want voor hen is die kunst genietbaar, maar ‘wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert
smart’, want deze ergert zich, als Maerlant en Boendale, aan zulke kunst.
Moeten wij daarom nu met onze middeleeuwsche kunstleeraars romantische
historie te eenemale veroordeelen? Daarmede zouden

(1) Boendale, Lekenspiegel, III 15 vs. 91-112.
(2) Zie boven bl. 401 vlg.
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wij, naar veler meening, aan onze dichters en romanschrijvers eene zeer
belangwekkende dichtstof ontnemen, niettegenstaande tegenwoordig het gevaar voor
geschiedvervalsching door zulke dichtwerken lang niet meer zoo groot is, als in de
middel eeuwen; maar wèl mogen wij van den historischen romanschrijver eischen,
dat hij zijne stof bestudeert met al de zorg, waarop zij aanspraak heeft, en met zijne
verdichting in den geest der geschiedverhalen blijve, zoodat het wezenlijke geene
verandering ondergaat en alleen het psychologisch of physisch mogelijke bij verdicht
wordt. Geeft de dichter dan ook niet uitsluitend werkelijkheid, wèl zal hij uitsluitend
waarheid moeten geven. Trouwens welk dichter, wat stof hij ook behandelt, moet
dat niet!
Werden Maerlant en Boendale door de geschiedvervalsching huns tijds genoopt,
wat gestrenger dan wij nu doen tegen historische romantiek te waarschuwen, zij
behoefden niet bang te zijn, dat daarmee het terrein, waarop de kunstenaar werken
kan, te veel zou inkrimpen, omdat voor hen de eigenlijke geschiedschrijver evengoed
dichter was als de romanschrijver. Die opvatting nu kan ook bij de bepaling, die wij
in het begin van dit hoofdstuk van het wezen der kunst gaven, verdedigd worden.
Moge de historische stof ook slechts geringe verschikking toelaten en moge de
vindingrijkheid des kunstenaars daarbij voornamelijk gericht worden op het aanvullen
van gapingen in de overlevering en op alles wat den uiterlijken vorm aangaat, die
uiterlijke vorm op zich zelf is reeds niet gering te schatten, en om aan de eischen der
schoonheid te voldoen zonder te kort te doen aan de waarheid, is dikwijls grooter
kunst, dan in vrijheid het schoonheidsideaal na te jagen; in elk geval, wie waant
zonder de gave der verbeelding zich als geschiedschrijver te mogen opwerpen, ploft
als Icarus uit de wolken in de snippermand der geschiedkundige adversaria.
Eene andere vraag is het, of de geschiedschrijver nog niet iets meer is, dan
kunstenaar, en, daar men dat moeielijk kan ontkennen, of er dus niet iets tweeslachtigs
in hem is, of hij niet iemand is, die volgens twee methoden tegelijk moet arbeiden,
de methode der wetenschap en die der kunst. Ook die vraag moet bevestigend
beantwoord worden, en vandaar juist, dat het
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voor een nauwkeurig, waarheidlievend geschiedschrijver zoo moeielijk is, goed
kunstenaar te zijn, zoodat wij het aan Maerlant niet al te euvel mogen duiden, dat hij
in zijne geschiedwerken het niet zóó is, als wij het zouden verlangen.
Het tweede gebied, waarop Boendale geene verdichting toelaat,
‘Dat zijn heilighe scrifturen,
Alse viten van heilighen lieden.
Van dinghen, die hem ghescieden,
Ende van wat ter heiligher kerken hoort
En salmen lieghen niet een oort;
Want die heilighe kerke is ghesticht
Op Jhesum Cristum, themelsce licht,
Die allene is die waerhede,
Daer ghene loghene en wil mede.’(1).

Gedeeltelijk is het ook hier weder de geschiedenis, die Boendale niet vervalscht wil
hebben, maar gedeeltelijk geldt deze opmerking tevens de kerkleer en den eeredienst.
Maerlant was het daar zeker mee eens. Voor ketterijen was hij bang, zooals wij
zagen(2), zóó bang zelfs, dat hij de afschrijvers van zijn Derden Martijn uitdrukkelijk
bezwoer, daaraan toch tittel noch iota te veranderen. Aldus drukt hij zich uit:
‘Ic mane mannen metten wiven,
Die dit lesen sullen ofte scriven,
Opten hoochsten ban,
Dat si dit dicht laten bliven
Reine ende sire niet in en driven
Woert no lettere af no an.
Doen sijt oec, hem sal becliven
Mijn ban, ende sine sulne wriven
Niet af mogen nochtan.
Hennes geen spot dit van keytiven,
Hets daer ic mi omme liet ontliven
Eer icker sciede van’(3).

Maerlant zelf zou dus tegen Boendale's voorschriften zeker wel niet gezondigd
hebben; maar kerkleer en eeredienst, hoe

(1) Boendale, Lekenspiegel III 15 vs. 210-218.
(2) Zie boven bl. 92 vlg.
(3) Derde Martijn vs. 1-12.
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ook tot in kleine bijzonderheden vastgesteld en geregeld, lieten toch nog speelruimte
genoeg over voor de verbeelding, en onderwerpen, die Maerlant aanleiding konden
geven om allegorische hymnen als Die Clausule van der Bible of dialogen als Ene
Disputatie te schrijven, zijn veeleer vleugelen dan boeien der fantasie.
Door alle willekeurige verdichting der gewijde en ongewijde geschiedenis af te
keuren verklaarde Boendale zich nog niet tegen verdichte verhalen op zich zelf; maar
het blijkt toch duidelijk, dat hij er niet bijzonder veel waarde aan hecht, evenmin als
Maerlant nadat zijne romantische levensperiode achter hem lag. Een grappig
verhaaltje, eene anekdote mag de dichter wel vertellen, volgens Boendale:
‘Men mach ooc, dat ghi dat wet,
Een boerdekijn vertrecken met,
Al ist dat nie en ghesciede,
Daeromme lachen die liede,
Opdat en is niemens lachter,’

maar hij laat er dadelijk op volgen:
‘Nochtan so bleeft beter achter,
Want wi van allen ydelen woorden
Ten oordeele sullen antwoorden’(1).

Of men met deze, van weinig wereldschen levenslust getuigende, woorden in moet
stemmen of niet, is meer een godsdienstig dan een aesthetisch vraagstuk. Het
‘boerdekijn’ kan natuurlijk geene plaats vinden in de aesthetica van hem, die het
voor ijdelheid houdt, waarover hij zich voor God niet zou kunnen verantwoorden,
en in Maerlant's uitgebreiden dichtschat komt het dan ook niet voor.
Eene andere soort van verdichting prijst Boendale wel aan, zij het dan ook niet
zoozeer om haars zelfs wil, als om het doel, dat men er mede bereikt. ‘Hets waer’,
zegt hij,
‘Ysopus ende Aviaen
Dichten ende doen verstaen
Ghedichten van vele zaken,
Van dieren alse datsi spraken:

(1) Boendale, Lekenspiegel III 15 vs. 199-206.
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Dats om leringhe, diere uut gaet,
Daer men des volcs wesen bi verstaet;
Ende menighe ander rime,
Als van Reynaerde ende Ysegrime,
Brunen den bere ende den das.
Dat dese dinc vonden was,
Was al om lere ende wijsheit,
Alsic u voren hebbe gheseit;
Want een sin, die is zwaer,
Die maken exemple claer,
Want in parabolen God selve sprac
Sine sermoene, die hi vertrac’(1).

De kunst is hier de dienares der zedelijkheid geworden en dat is zij voor Boendale
eigenlijk ook wel in de eerste plaats. Kon dat trouwens ook wel anders in eenen tijd,
waarin de wetenschap de dienares van den godsdienst was? En evenals wij er ons
over verheugden, dat de wetenschap eindelijk heerscheres is geworden, evenzoo
verblijden wij er ons in, dat de kunst zich later heeft vrijgemaakt. Daar staat echter
tegenover, dat de wetenschap, die den godsdienst dient, daarom alleen nog niet
behoeft op te houden, wetenschap te zijn, en dat de kunst als dienares der zedelijkheid
toch nog altijd kunst kan blijven. Behoeft een kunstwerk ook al geene andere strekking
te hebben, dan den kunstenaar of anderen, aan wie hij het aanbiedt, door zijne
schoonheid te behagen, daaruit volgt nog niet, dat een kunstwerk zou moeten
ophouden kunstwerk te heeten, wanneer het bovendien ook behaagt door den
zedelijken ernst, dien het wekt, zelfs al werd het juist met dat doel gemaakt. De
gelijkenissen van Jezus, waarop Boendale zich ter verdediging der vrije verdichting
beroept, zijn aantrekkelijke verhalen, ook al dienen zij hoofdzakelijk als omhulsels
van zedelijke waarheden, en de Aesopische fabels houden niet op kunstwerken te
zijn wegens de ‘leerlijcheit’ van het epimythion. De kunst moge, indien voor een
kunstwerk ook een zedelijk karakter wordt geëischt, hare vleugelen zoo breed niet
kunnen uitslaan, als zij zonder dien eisch zou kunnen doen, in eene bepaalde richting
kan zij dan toch

(1) Boendale, Lekenspiegel III 15 vs. 183-198.
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altijd nog eene hooge vlucht nemen. Zij loopt slechts één gevaar, namelijk ter wille
van het doel, dat zij najaagt, zelve te veel op den achtergrond te treden, zoodat het
eigenlijk kunstgenot, door haar verschaft, opgaat in het genot, dat de zedelijke
waarheid schenkt. Zóó is het nu en dan bij Maerlant. In zijne Martijns bv. zullen de
zedelijke gedachten, die hij er in uitspreekt, ons allicht meer treffen, dan de vorm,
waarin hij ze gegoten heeft. Wij zien dan echter over het hoofd, dat zij, kunsteloozer
ingekleed, ook minder indruk zouden gemaakt hebben.
De zedelijke strekking van Maerlant's werken mag dus voor ons geene reden zijn
om ze uit het gebied der kunst naar dat der zedenleer te verbannen, maar wèl moeten
wij er vollen nadruk op leggen, dat Maerlant zelf veeleer zedenleeraar dan kunstenaar
wilde zijn, dat het ideaal der zedelijkheid bij hem hooger geestdrift wekte, dan het
ideaal der schoonheid. Ware het anders geweest, dan zou hij niet met eenige
minachting gesproken hebben van ‘Reinaerts boerde’(1), waarin Boendale ten minste
nog eenen schat van menschenkennis waardeert.
Al Maerlant's werken na zijne romantische periode zijn geschreven om naast ‘reine
dachcortinghe’ ook en wel vooral ‘scone leringhe’ te geven, en zelfs reeds in zijne
romantische periode is hij dikwijls daarop uit. In zijnen Alexander bv. tracht hij nog
duidelijker dan Gauthier de waarheid in het licht te stellen van des Predikers woorden:
‘ijdelheid der ijdelheden: alles is ijdelheid’(2), o.a. als hij zegt:
‘Also God wille dat ghesciet
Entie aventure ghebiet,
Dattie mensce sterven moet,
Een clene stucke eerden es so goet
Alse die mensce ende beter vele.
Niemen en versta dit in spele’(3).

Het was voor hem de hoogste ernst. Vooral het laatste boek van den Alexander geeft
een treffenden indruk van het ijdele

(1) Rijmbijbel, vs. 34847.
(2) Zie daarover Dr J. Franck, Alexanders Geesten, bl. 493,
(3) Alexander IX vs. 1341-1346.
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aller wereldsche heerlijkheid en van het doodelijke aller zinnelijke geneuchten. Geen
held, hoe groot en machtig ook, of hij blijft gebonden aan de wetten der natuur en
der zedelijkheid. Wie er zich van tracht los te maken, ‘sine overdaet en mach altoos
niet ongewroken bliven.’ Natuur en zedewet dulden dien overmoed niet, en daarom
is Maerlant's slotsom:
‘O wi! hoe salech ware die man,
Leide hi sinen sin daer an,
Hoe hi de salechede mochte erven,
Ende hi dan ontsaghe sterven;
Want es het aerm, es het rike,
Al moet sterven ghemenelike.
Dats der sielen een groot vaer,
Daer men volcht den goede naer,
Dat dien aermen man bedrieghet;
Die wereltere, die gheerne lieghet,
Doet vergheten ons der doot’(1).

Zoo is de geheele Alexander ééne kolossale parabel.
In Der Naturen Bloeme gebruikt Maerlant, trouwens in vrije aansluiting aan Thomas
van Cantimpré, den vorm van het zinnebeeld voor zijne prediking der moraal. Hij
geeft daarin de stof voor ruim vijf en zeventig emblemata, zooals er sinds het midden
der zestiende eeuw door bijna al onze dichters eene eeuw lang zijn gemaakt, en
natuurlijk is daarin de zedenleer nauw verwant aan den godsdienst, omdat in de
middeleeuwen aan eene van den godsdienst onafhankelijke zedenleer nog niet werd
gedacht. Oppervlakkig zou men allicht denken, dat de zinnebeeldige verklaringen
van de eigenaardigheden der dieren, zooals Maerlant ze uit Thomas' werk vertaalde
of er uit zich zelf aan toevoegde, voor een aanzienlijk deel ontleend waren aan het
werk, dat zulke zinnebeelden in de middeleeuwen heeft ingevoerd, namelijk aan den
Alexandrijnschen Physiologus(2), te meer daar Thomas en Maerlant dat werk onder
hunne bronnen vermelden. Toch heeft mij eene vergelijking met de 49 typen

(1) Alexander X vs. 1467-1477.
(2) Zie daarover Dr Friedrich Lauchert, Geschichte des Physiologus, Strassburg, 1889.
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van den oudsten Griekschen tekst geleerd, dat slechts zeer enkele zinnebeelden uit
den Physiologus afkomstig zijn. Wel is niet weinig van het natuurhistorisch gedeelte
door Thomas middellijk of onmiddellijk aan den Physiologus ontleend, maar dan
heeft hij de zinnebeeldige verklaring er van weggelaten of zelfs eene enkele maal er
eene andere verklaring voor in de plaats gesteld. Dientengevolge strekken de dieren
bij Thomas en Maerlant dan ook niet hoofdzakelijk, zooals in den Physiologus, tot
zinnebeelden van Jezus, de kerk of den duivel, of van den mensch in betrekking tot
deze, maar zijn zij vooral ook zinnebeelden van den mensch in betrekking tot zijne
medemenschen in de maatschappij. Toch ontbreekt het theologisch karakter der typen
bij Maerlant niet geheel.
Zoo zijn bv. de olifant(1), de espentijn of eenhoorn(2), de phoenix(3) en de pelikaan(4)
het zinnebeeld van Christus; zoo geeft de Afrikaansche antilope, oryx, aanleiding
tot eene vergelijking met Jezus' armoede(5). Daarentegen zijn de vogel larus(6) en de
‘hontsvlieghe’(7) het beeld van den duivel. De chimaera is het beeld van de ziel, die
de duivelen trachten te vangen en hunnen heer ten geschenke te bieden(8), en de
‘quattele’ of kwartel, die door den sperwer wordt nagejaagd, het beeld van den
mensch, die door den duivel belaagd wordt(9). Het

(1) Der Nat. Bloeme II vs. 1427-1443, reeds aangehaald boven bl. 148.
(2) Der Nat. Bloeme II vs. 3733-3776; zie boven bl. 139 vlg. Thomas ontleende het door middel
van Jacob van Vitry en Isidorus van Sevilla aan Physiologus nr 22.
(3) Der Nat. Bloeme III vs. 1301-1340, zie boven bl. 139. De vergelijking komt bij Thomas niet
voor, maar is door Maerlant middellijk ontleend aan de eene of andere redactie van den
Physiologus nr 7, waar het zinnebeeld echter niet zoo is uitgewerkt.
(4) Der Nat. Bloeme III vs. 2965-3010. Het eerste gedeelte (aangehaald boven bl. 139) is

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

oorspronkelijk uit den Physiologus nr 4, doch Thomas schijnt het ontleend te hebben aan
Augustinus (op Psalm 101 vs. 7, 8) en Isidorus, Orig. XII, 26.
Der Nat. Bloeme II vs. 3085-3102.
Der Nat. Bloeme III vs. 2451-2462. De larus komt onder de verboden vogels voor Levit. XI,
16, Deut. XIV, 15, waar het woord bij ons door meeuw vertaald is; maar Nat. Bloeme II vs.
2627 noemt Maerlant een anderen vogel meauca of mewe, die dan tot zinnebeeld van iets
anders strekt. Zie beneden bl. 487.
Der Nat. Bloeme VII, vs. 418-426.
Der Nat. Bloeme II, vs. 1191-1198.
Der Nat. Bloeme III, vs. 1146-1152.
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zeemonster achime strekt ten voorbeeld aan den onbekeerlijken zondaar(1); de visschen
met hunne ‘beenine ogen ende starc vel’ zijn de wereldsche menschen, die ‘neghene
gheestelike lesse en moeghen onthouden’(2); en de eland met zijne lange bovenlip is
het zinnebeeld van den zondaar, die de hemelsche spijs niet machtig kan worden(3).
Dat de verblinde mensch den blik naar het Oosten moet wenden, vanwaar de wijsheid
komt, leert hem de zonhagedis (scaura)(4). De zeezwaluw is het type van den
wereldling, die zich bij dreigend gevaar tot God wendt(5), evenals de visch salpa den
zondaar beteekent, die door rampen tot bekeering geleid wordt(6). Is de vogel carchates
het beeld van den zondaar, die zich bekeert(7), in den gebulten kameel, die knielende
zich lasten laat opleggen, zien wij den door zonden mismaakten mensch, die
‘oetmoedelike penitencie moet ontfaen’(8). De visch granus is als de wijze, die zich
voor den duivel wacht(9) en de ficedula of vijgelijster strekt tot beeld van den man,
die begeert goede werken te doen(10), terwijl zij, die door hunne hatelijke aanmerkingen
het goede trachten te verkleinen, te vergelijken zijn bij de sprinkhanen van Egypte,
die het groene veld kaal vreten(11).
De wezel leert den mensch door zijn voorbeeld, geene wereldsche eer na te jagen(12);
en dat, wie er al te driftig naar jaagt, er met schande afkomt, ziet men aan den vogel
fatator(13). Het zeemonster serra is het beeld van den dwaas, die grooter ver-

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Der Nat. Bloeme IV, vs. 65-78.
Der Nat. Bloeme II, vs. 21-30.
Der Nat. Bloeme II, vs. 432-442.
Der Nat. Bloeme VI, vs. 657-662. Dit zinnebeeld van de scaura, d.i. saura heliace, is
oorspronkelijk uit den Physiologus nr 2.
Der Nat. Bloeme V, vs. 540-548.
Der Nat. Bloeme V, vs. 1022-1030.
Der Nat. Bloeme III, vs. 1119-1130.
Der Nat. Bloeme II, vs. 569-574.
Der Nat. Bloeme V, vs. 522-528.
Der Nat. Bloeme III, vs. 1438-1454.
Der Nat. Bloeme VII, vs. 376-384.
Der Nat. Bloeme II, vs. 2009-2014.
Der Nat. Bloeme III, vs. 1402-1409.
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teringen maakt, dan zijn inkomen hem toelaat(1), en de wiedewaal geeft aanleiding
om er tegen te waarschuwen, dat men zich op uiterlijk schoon laat voorstaan(2). De
gracocendrioen is het beeld van den onkuische(3), en de Aethiopische stier catoblepas,
die met zijnen blik den mensch doodt, van de behaagzieke vrouw met hare
cornetmuts(4). De adder, die alvorens te paren zich van venijn ontdoet(5), en het serpent,
dat evenzoo zijn venijn uitspuwt vóór het met de lamprei paart(6), zijn beschamende
voorbeelden voor de huistirannen, terwijl de tortel, na het verlies van haar gaaiken
neergezeten ‘op telghen, die sijn verdroghet, met rouwe bevaen’, de waarlijk bedroefde
weduwe verbeeldt(7). De raven, die zoo goed voor hunne jongen zorgen, geven daarmee
een goed voorbeeld aan den mensch(8), maar een andere vogel, de gusturda, is het
beeld van hen, die het niet verdragen kunnen, dat hunne kinderen beter zijn dan zij
zelve(9). Wie arme weezen verzorgt, vindt zijn beeld in den meerkoet(10), en de ‘goede
meester’, die ‘grote worden’ verstaanbaar maakt voor zijne leerlingen, het zijne in
de klokhen, die het voedsel fijn maakt voor hare kiekens(11).
De garrulus of Vlaamsche gaai is het beeld van den minestreel(12), de pirander van
den vleier(13), de koekoek van den ‘scalc’(14), de schorpioen van den ‘oorscalc’,(15) en
de

(1) Der Nat. Bloeme IV, vs. 845-854. Het dier zelf met zijne eigenaardigheden is ontleend aan

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Physiologus nr 39, maar is daar het zinnebeeld van den wereldling, die te spoedig den wedijver
met de heiligen opgeeft.
Der Nat. Bloeme III, vs. 2887-2892.
Der Nat. Bloeme III, vs. 1789-1798. Reeds boven, bl. 178, aangehaald.
Der Nat. Bloeme II, vs. 1266-1274. Reeds boven, bl. 269, aangehaald.
Der Nat. Bloeme VI, vs. 863-872.
Der Nat. Bloeme V, vs. 693-698.
Der Nat. Bloeme III, vs. 3388-3392.
Der Nat. Bloeme III, vs. 953-956.
Der Nat. Bloeme III, vs. 1810-1822.
Der Nat. Bloeme III, vs. 1390-1394.
Der Nat. Bloeme III, vs. 2028-2032.
Der Nat. Bloeme III, vs. 2133-2150. Zie benedenbl. 492.
Der Nat. Bloeme II, vs. 3255-3268.
Der Nat. Bloeme III, vs. 989-994.
Der Nat. Bloeme VI, vs. 695-704.
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achanes, die gal in zijne ooren draagt, van hem, die naar den ‘oorscalc’ luistert(1). De
nijdigaard is als de mygale(2) en de oproerige dorper als de giervalk(3). Als de distelvink
handelt de lafhartige, die zijnen vijand van verre beschimpt, als hij hem van nabij
niet aandurft(4). De huichelaar vindt zijn beeld in den wilden stier bonasus(5), in de
wilde kat(6) en in de kievit(7). De ‘zeepuut’ is het zinnebeeld van den door hebzucht
verblinden mensch(8), de chrysotokos(9), de meeuw(10), de kauw(11) en de pad(12) van den
vrek, het in de aarde wroetende zwijn(13) en de harpij(14) van den woekeraar.
De sperwer beschaamt den mensch, die zelfs zijne natuurgenooten plundert(15),
zooals de hebzuchtige edelen doen, die een langen nasleep van gevolg hebben en
daarom te vergelijken zijn bij de dieren met kleinen schedel, groote kinnebakken en
ruigen staart(16). Zij zijn vraatzuchtig als de mierenleeuw(17) of de krokodil, die het
kleine ‘coninclijn’ verslindt, dat niets kwaads vermoedend in zijn geopenden muil
vliegt(18); en ‘de ghemeente’, die ‘proye sijn der hogher heren’, is weerloos

(1) Der Nat. Bloeme II, vs. 450-456.
(2) Der Nat. Bloeme II, vs. 2839-2846. De mygale komt in de vulgaat voor Levit. XI, 30. De
uitleggers verstaan daaronder en onder de andere in dat vers genoemde dieren giftige
schaaldieren, zooals de schorpioen. De vertaling in den Statenbijbel zal wel onjuist zijn. Bij
Aristoteles is de μυγαλ de spitsmuis (mus araneus).
(3) Der Nat. Bloeme III, vs. 219-224.
(4) Der Nat. Bloeme III, vs. 468-476.
(5) Der Nat. Bloeme II, vs. 539-546.
(6) Der Nat. Bloeme II, vs. 1916-1924.
(7) Der Nat. Bloeme III, vs. 3501-3508.
(8) Der Nat. Bloeme V, vs. 917-928.
(9) Der Nat. Bloeme II, vs. 1229-1242.
(10) Der Nat. Bloeme III, vs. 2639-2644.
(11) Der Nat. Bloeme III, vs. 2724-2729.
(12) Der Nat. Bloeme VII, vs. 299-306.
(13) Der Nat. Bloeme II, vs. 346-350.
(14) Der Nat. Bloeme III, vs. 257-262.
(15) Der Nat. Bloeme III, vs. 2786-2792.
(16) Der Nat. Bloeme II, vs. 89-100. Reeds aangehaald bl. 256.
(17) Der Nat. Bloeme VII vs. 616-623. Reeds aangehaald boven bl. 255.
(18) Der Nat. Bloeme VII vs. 185-204, Reeds aangehaald boven bl. 260 vlg. Voor credevitskijn
in vs. 188 leze men, op grond van de variant conichlin, coninclijn, d.i. het vogeltje trochilus,
dat ook Nat. Bloeme III vs. 1175 vlgg. vermeld wordt onder den verhaspelden vorm corchiles,
door Maerlant ‘tminste vogelkijn’ en ook ‘der vogel coninc’ genoemd. De kolibrie wordt
bedoeld, tenzij Maerlant misschien denkt aan het winterkoninkje.
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tegenover hen, evenals het ‘danwilt’(1). Toch moeten de heeren voorzichtig wezen
en bedenken, dat de kleine leontofona den grooten leeuw kan dooden(2). Immers ook
de ‘staerke, die niemen ontsiet, die den cranken niet en vliet’, loopt gevaar, gevangen
te worden als de calopus met zijne sterke horens, die in de takken der boomen kunnen
verward blijven(3). Liever moeten de heeren een voorbeeld nemen aan den vogel kim
en armen en hulpeloozen bijstaan(4). De edelman, die het recht voor geld veil heeft,
wordt uitgebeeld door den onedelen valk(5). De meeste groote heeren, die der
maatschappij zoo weinig vruchten van hunnen arbeid geven, zijn als de groote dieren,
die veel minder jongen voortbrengen, dan de kleinere diersoorten(6). Zij zijn daarom
ook te vergelijken bij de ‘huerselen’ (= wespen), die niet zooals de bijen, honig
voortbrengen, maar wel steken en geenen koning boven zich erkennen(7). De bijen
daarentegen hebben hare koningin, die niet van eenen angel voorzien is en daarom
het zinnebeeld moet zijn van den vorst(8).
Edelen, die kerkelijke ambten bejagen zonder te kunnen prediken, zijn als
jachthonden, die wel op buit uit zijn, maar niet bassen kunnen(9). Daarentegen gelijken
die geestelijken, welke in hun eigen land een hoog woord voeren, maar daarbuiten
geen'

(1) Der Nat. Bloeme II vs. 1295-1300. Reeds aangehaald boven bl. 260.
(2) Der Nat. Bloeme II vs. 2555 vlg. Reeds aangehaald boven bl. 273.
(3) Der Nat. Bloeme II vs. 901-928. De naam calopus is eene verbastering van antholops. Het

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

verhaal is aan Physiologus No 36 ontleend, waar het dier echter hydrops of enydros heet, en
waar de horens van het dier het zinnebeeld zijn van het Oude en het Nieuwe Testament, die
men moet gebruiken om den duivel van zich af te houden.
Der Nat. Bloeme III vs. 2383-2400. Reeds aangehaald boven bl. 260.
Der Nat. Bloeme III vs. 1477-1488. Reeds aangehaald boven bl. 261.
Der Nat. Bloeme II vs. 199-208.
Der Nat. Bloeme VII vs. 497-507. Reeds aangehaald boven bl. 308.
Der Nat. Bloeme VII vs. 87-100. Reeds aangehaald boven bl. 306.
Der Nat. Bloeme II vs. 677-692.
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mond opendoen, op eene soort van zeepad, die zich maar niet aan andere streken kan
gewennen(1), ofschoon het toch waar is, dat geen profeet geëerd wordt in zijn eigen
land, zooals het voorbeeld van den makreel leert(2). Twee soorten van pelgrims worden
voorgesteld door twee trekvogels, de glutis (eigenlijk glottis) en de cychramus(3). De
kapoenen zijn natuurlijk het beeld van de ‘kerkeheren’(4) en de linciscus, de bastaard
van hond en wolf, wijst ons op de ‘prochipapen’, van welke sommige trouwe
wachthonden, andere verscheurende wolven zijn(5). De ana, die, hoe wreed ook, altijd
de dieren van zijne eigene soort bijstaat, is de geestelijke, die altijd zijnen standgenoot
tegen de leeken in bescherming neemt(6), want tusschen geestelijken en leeken heerscht
evenmin vrede als tusschen twee soorten van raven, die elkaar steeds in de veêren
zitten(7).
De zedelijke strekking van den Spiegel Historiael openbaart zich weder op eene
andere manier, zooals uit den proloog blijkt, waarin de werelt woordspelend werrelt
genoemd wordt. Omdat zij sinds Adams val ‘alle jare gewerret hevet’, acht Maerlant
de geschiedenis eenen spiegel van zonde en ellende, van strijd en verwarring, waaraan
echter door de gevolgen van Gods menschwording, d.i. door de stichting van het
Christendom, eenmaal een einde zal komen. Verder blijkt ook uit kleinigheden de
zedelijke strekking van het werk, zooals uit losse opmerkingen en aanhalingen uit
zedekundige geschriften, waarbij het opmerkelijk is, dat de werken der ouden, zelfs
de blijspelen van Terentius, alleen worden gebruikt om er zedespreuken als ‘bloemen’
uit samen te lezen. Eindelijk is zelfs de strijd voor

(1) Der Nat. Bloeme VII vs. 315-322.
(2) Der Nat. Bloeme V vs. 757-764.
(3) Der Nat. Bloeme III vs. 1909-1962. Reeds aangehaald boven bl. 100 vlg. Maerlant noemt
de vogels glutis en sicramus, maar vergelijking met Plinius, Hist. Nat. X 33 leert, dat zij
glottis en cychramus heeten.
(4) Der Nat. Bloeme III vs. 2071-2086.
(5) Der Nat. Bloeme II vs. 2502-2526. Reeds aangehaald boven bl. 212 vlg.
(6) Der Nat. Bloeme II vs. 469-476. Reeds aangehaald boven bl. 187.
(7) Der Nat. Bloeme III vs. 866-874. Reeds aangehaald boven bl. 186.
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geschiedkundige waarheid, dien Maerlant er in strijdt, nog eer van zedelijken dan
van wetenschappelijken aard, zooals wij reeds een paar maal hebben opgemerkt.
Niet alleen de geschiedenis wordt, volgens Maerlant, door de leugenverhalen
vervalscht, maar ook de waarheidszin zelf, want zelfs dan, wanneer de valschheid
er van in het oog springt, wordt men er door geleid tot onverschilligheid ten opzichte
van de waarheid. Alle verdichting acht Maerlant nadeelig voor het zedelijk karakter
der menschen, en daarom kan hij alleen die verdichting toelaten, welke uitsluitend
ten doel heeft, de beginselen der zedelijkheid dieper in te prenten. Alleen dan is
geschiedkundige waarheid, volgens hem, geen vereischte voor den dichter, als deze
maar zedelijke waarheid geeft, ofschoon het wenschelijker is, dat beide samengaan,
zooals, naar zijne meening, in de H. Schrift het geval is. Het zedelijk karakter van
een werk staat bij Maerlant op den voorgrond, en vandaar dat hij zelf - zij 't ook
onwillekeurig - de geschiedkundige nu en dan aan de zedelijke waarheid heeft
opgeofferd. Wij zagen reeds(1), dat hij evenmin als de romandichters geschiedkundige
waarheid gaf in zijne geschiedenis van Artur en Karel den Grooten, al meende hij
dat dan ook te doen; wij merkten toen op, dat hij beide vorsten heeft geïdealiseerd,
en dat wel omdat hij volkomen vertrouwen stelde in die geschiedbronnen, waarin
Artur en Karel als modellen van zedelijke grootheid werden geschilderd. Alle aan
hen toegeschreven handelingen, die een zedelijk waar karakter droegen, werden door
hem als geschiedkundig waar aangenomen, en daarentegen alle verhalen, waarover
eene onzedelijke tint lag, als leugens verworpen. Evenals tegenwoordig nog velen
niet aan de geschiedkundige waarheid der bijbelverhalen durven twijfelen, omdat de
bijbelboeken zooveel zedelijke waarheid inhouden, terwijl weer anderen sommige
bijbelverhalen alleen als ongeschiedkundig verwerpen, omdat zij daarin het zedelijk
karakter missen, dat zij in de andere verhalen bewonderen, evenzoo was ook voor
Maerlant het zedelijk met het geschiedkundig ware bijna onafscheidelijk verbonden,
en wenschte hij met Boendale, dat dit den inhoud van alle kunstwerken zou uitmaken.

(1) Bl. 481-426.
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Wordt door Boendale verlangd, dat ieder dichtwerk een zedelijk karakter zal dragen,
dan kan ons ook zijn derde eisch niet verwonderen:
‘Dat derde point van den drien,
Dies die dichters sullen plien,
Dat is eerachticheide,
Alsic u hier voren seide;
Want dichters, die in haer dichten
Al aertrike willen berichten,
Papen, riddren ende ander heren
Duecht ende wijsheit willen leren
Ende hem dicke spreken na,
Dese sullen, alsic versta,
Hem ten duechden keren mere;
Hets den lerare leellijc zere,
Dathi selve niet en hanteert
Doghet, die hi enen andren leert’(1).

Er moet ook bij den dichter overeenstemming zijn tusschen leer en leven, want allicht
wantrouwt men de leer, die niet door het voorbeeld wordt gesteund. Boendale had
er kunnen bijvoegen, dat de levenswijze van den dichter een onuitwischbaren stempel
drukt op zijne werken, daar zelfs de voorzichtigste en handigste huichelarij zich in
allerlei kleinigheden verraadt. Waarheidsliefde en zedelijkheid zijn niet te scheiden.
Wie nauwgezetheid en zelfbeheersching in het handelen mist, mist ze ook in denken
en spreken. Om in alles de waarheid te kunnen zeggen, moet men een deugdzaam
mensch zijn. Onoprechtheid en oneerlijkheid zijn niet twee gebreken, maar één. Wie
als mensch een ruim geweten heeft, en niet gestreng naar zedelijke beginselen leeft,
meent het als schrijver ook niet ernstig met de waarheid. Een onzedelijk mensch, die
goede en ware dingen schrijft, kan men a priori van plagiaat beschuldigen.
Maerlant, dien men, volgens Boendale, nooit heeft kunnen betrappen op leugens,
‘hoe nauwe dat ment ondersochte’, leidde een ‘eersaem leven als enen dichter wel
betaem’(2).

(1) Boendale, Lekenspiegel III 15, vs. 219-232.
(2) Boendale, t.a.p. vs. 291-296.
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Zijne tegenstanders, de romandichters en sprooksprekers, daarentegen, die in hunne
romans de waarheid vervalschten
‘Omdat die worde luden wale
Entie materie es scone ende claer,’

leidden een allesbehalve zedelijk leven. Zonder vaste woonplaats, zwervende van
stad tot stad, brachten zij het grootste gedeelte van hun leven aan de hoven der vorsten
door, waar zij besmet werden met al de ondeugden, die aan de hoven zoo goed
gedijen. Maerlant vergelijkt ze bij den garrulus of gaai, waarvan hij zegt:
‘Van bome te bome vlieghet hi ende springhet
Ende crijscht ende garlet meer dan hi singhet,
Ende hi en gheduert te ghere stede’(1).

Later gaat hij aldus voort:
‘Garrulus dit dunct mi vele
Bedieden some menestrele,
Die altoes sijn onghestade,
Ende callen vroe ende spade
Vele boerden, vele loghen,
Ende conterfaiten dien si moghen,
Bede riddere ende papen,
Porters, vrouwen ende knapen,
Daer si scone sijn omme gheplumet;
Maer dicke ghevaltet, dat suilc tumet,
Als hi sijns selves niet nemet ware,
Metten helschen spaerware,
Diene metten clauwen lauwet
Als hi dus pijpt, blaest ende mauwet,
Want selden heeft men enighe vernomen,
Die ten goeden ende sijn comen;
Als vele sijnre heilighen, na minen wane,
Als men vint swarte swanen’(2).

Deze schildering is allesbehalve gunstig en boezemt ons al bijzonder weinig eerbied
in voor dat reizend dichtervolkje(3).

(1) Der Naturen Bloeme, III vs. 2117-2119.
(2) Der Naturen Bloeme, III vs. 2133-2150.
(3) Bedenkt men, dat de hyrauden tot de minestreelen behoorden, en vindt men door Maerlant,
Sp. Hist. I7 77 vs. 58, ‘quade hyraudien’ in den zin van ‘armoedige plunje’ gebezigd, dan
heeft men daarin een nieuw bewijs voor de geringe achting, waarin dat volkje stond.
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In geen geval mogen zij dan ook aanspraak maken op het ontzag, dat een groot
kunstenaar ons onwillekeurig inboezemt. Daarvoor meenden zij het met de kunst te
weinig ernstig, en waren zij over het algemeen te weinig mannen van karakter.
Evenals zij in hunne gedichten wereldsche onderwerpen behandelden, leidden zij
ook een meer wereldsch leven dan de ernstige clerken, en het bezingen van
liefdesavonturen ging gepaard met een leven, waarin meestal eene andere dan
huwelijksliefde den toon aangaf. Bij alle minestreelen, zoowel de trouvères of dichters,
die de romans samenstelden, als de sprooksprekers, die ze voordroegen, of de
speellieden, die ze met muziek begeleidden, of de jongleurs, die er hunne
goocheltoeren aan paarden, was losbandigheid nog de meest verschoonbare ondeugd.
Voor velen was de begeerte om de liefde der vrouwen te winnen de voornaamste
prikkel om te dichten; anderen dichtten uit eerzucht, anderen om het lieve geld.
Boendale zegt:
‘Sulc is die dicht van minnen,
Omdat hi sijn lief wil ghewinnen;
Sulc dicht openbare
Omdat hi gherne namecont ware;
Sulc dicht ooc om gheniet’(1).

Nu moge eerzucht een sterke prikkel zijn, zij verleidt echter ook tot zóóvele
verkeerdheden, dat een waar kunstenaar verstandig doet met zooveel mogelijk de
begeerte naar roem te smoren, wil hij niet gevaar loopen als kunstenaar onder te
gaan, want de kunst wil zonder eenige bijbedoeling om haars zelfs wil beoefend
worden. Zij mag niet als ladder gebruikt worden om tot eer en aanzien te geraken,
nog veel minder als middel om geld te verdienen. Was het geldzucht, die de
minestreelen, tot dichten prikkelde, dan waren zij wel genoodzaakt te dichten wat
hunne beschermers verlangden en hen te prijzen en te vleien, zooveel zij konden, tot
schade van het zedelijk karakter dier heeren zelve, waarom Maerlant deze dan ook
vermaant:

(1) Boendale, t.a.p. vs. 325-329.
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‘Wes vromech, omme die doget sweet,
Dat men di niene matte
Onder der ydelre glorien cleet,
Daer menestraudie mede ommegeet;
Want hare tonge platte
Smelten alse sneeclatte’(1).

Om het lieve geld leerden de minestreelen kruipen en pluimstrijken; zich op allerlei
wijzen in de gunst hunner heeren indringende, daalden zij ongemerkt tot de
verachtelijkste laagheden af(2). Zoo kon er niet alleen volstrekt geene sprake van zijn,
dat zij hunne gaven besteedden aan eene zelfstandige beoefening der kunst, en
moesten zij veeleer trachten den smaak hunner toehoorders te streelen, maar bovendien
konden zij er maar hoogst zelden toe komen hunne kunst te gebruiken, om eens flink
te velde te trekken tegen feilen en gebreken en in treffenden vorm de waarheid te
zeggen, waar die niet mocht worden verbloemd. Alleen hij, die niet dicht om eer of
voordeel, kan zich het recht voorbehouden, ronduit de waarheid te zeggen, uit te
spreken, wat hem op 't hart ligt; maar alleen zulk een is dan ook een waar dichter.
Als Boendale een ‘eersaem’ leven van den dichter eischt, bedoelt hij blijkbaar een
ordelijk leven, het leven van een gezeten burger, die van de poëzie zijne broodwinning
niet behoeft te maken, omdat hij andere bronnen van inkomsten heeft, welke hem
voor broodsgebrek behoeden. De dichter toch moet, volgens Boendale, niet gebukt
gaan onder de zorgen des levens, die hem zijne gemoedsrust ontrooven, evenmin als
hij door den hartstocht der begeerlijkheid of boosaardigheid zijne zielrust mag laten
verstoren. Daarom zegt hij, dat dichtkunst
Moet comen uut reynen sinne,
Daer gheen commer en is inne,

(1) Eerste Martijn, vs. 385-390.
(2) Eene zeer ongunstige schildering van dat dichtervolkje vindt men o.a. ook in de te onrechte
als Siegfried Helbling bekende verzameling van vijftien Mhd. hekeldichten (uitg. door J.
Seemüller, Halle 1886), tusschen 1283 en 1299 vervaardigd. Zie daar II vs. 1290-1414.
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Ghiericheit noch felheit met,
Daer de menighe mede is besmet’(1),

en wat later:
Dichten moet van herten vri
Comen ende uut claren zinne’(2),

of m.a.w. de dichter moet zich kunnen verheffen boven de aardsche verdrietelijkheden
en kleingeestigheden. Kalme gemoedsrust is dan ook zeker voor den werkelijk grooten
kunstenaar een begeerlijker voorrecht, dan zenuwachtige prikkelbaarheid, die de
groote menigte zoo licht voor een kenmerk der genialiteit houdt. Nochtans,
afwezigheid van lage of kleingeestige hartstochten alleen maakt den dichter nog niet,
zelfs niet door ijver en oefening. Men kan niet leeren dichten. Het ‘poeta nascitur,
non fit’ was reeds aan Boendale bekend, en daarom zegt hij terecht:
‘Wie recht dichter wesen sal,
Dat moet hem meest ofte al
Van naturen in sijn gheboren
Met dinghen, die daertoe horen.
Dient nature niet en hadde ghegheven,
Alle dieghene, die nu leven,
En soudent hem niet leren wel,
Want dichten dat en is gheen spel’(3).

Daarentegen, wie dichter van nature is, voor dien is het dichten eene levensbehoefte.
Zonder er voordeel van te hebben of er eer mee in te oogsten dicht hij. Hij zingt als
de vogel in de twijgen en vindt de eenige belooning voor zijn lied in dat lied zelf:
‘Een rechte dichtere, God weet,
Al waer hi in enen woude,
Dat hi nemmermeer en soude
Van dichtene hebben danc,

(1) Boendale, t.a.p. vs. 305-308.
(2) Boendale, t.a.p. vs. 342 vlg.
(3) Boendale, t.a.p. vs. 297-304.
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Nochtan soude hi herde onlanc
Sonder dichten daer gheduren,
Want het hoort te sire naturen:
Hi en mochts niet laten, al woude hi’(1).

Zulk een waar dichter was Maerlant, en daardoor vooral onderscheidt hij zich van
de meeste borderers. Terwijl hij door vrij uit te spreken toont, dat hij niemand vleit
of ontziet, zijn eigen voordeel niet zoekt, noch naar ijdelen roem jaagt, kan hij het
niet laten zijne verzen te dichten en zijne landgenooten telkens weder door een nieuw
bewijs van zijne voortbrengingskracht te verbazen. De dichtgloed, die hem bezielde
en waardoor zijne strophische gedichten zóó diepen indruk maken, dat men zelf al
zeer weinig vuur moet bezitten om zich niet op te winden, wanneer men ze zich zelf
hardop voorleest, die dichtgloed schonk hem ook de kracht om reuzenwerken als
den Rijmbijbel en den Spiegel Historiael te ondernemen en nog nadat de verzen bij
tienduizenden de perkamentbladen overdekt hadden voort te zetten zonder dat de
moed bij hem verflauwde. Het was bij hem geen plotseling opflikkerend en even
spoedig weer uitgedoofd vuurwerk, door eenen schok van buiten ontvlamd, maar de
zijne geheele persoonlijkheid doordringende warmte des harten, die in arbeid werd
omgezet, eenen arbeid, die wel iets van die eigen zelfbeheersching, van hetzelfde
geduld als waarmee hij verricht is vordert van hem ten wiens bate hij strekken moet,
maar die soms toch ook ‘vier vint in den steen, daerbi dat droge ontsteect’(2).
Overweldigend groot is de omvang van Maerlant's dichtwerken. Ruim 228,000
verzen zijn ons van hem bewaard gebleven, en daaronder ruim 3600 in kunstigen
strophenvorm. Zooveel kan alleen hij voortbrengen, wien het uitsluitend om
voortbrengen te doen is, zonder eenig bijoogmerk, uit liefde tot de dichtkunst alleen.
Laat Maerlant Martijn zeggen:
‘Weetstu wat mi oit mesquam?
Dats dat ic bate noch nie vernam

(1) Boendale, t.a.p. vs. 336-341.
(2) Eerste Martijn vs. 37 vlg.
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Ant dichten van ons beden,
So es mi die sin worden so lam,
Dat icker node weder an quam:
Dit deet mi verleden’(1),

dan blijkt het, dat hij zelf weinig voordeel van zijn dichten inoogstte. Toch wekte
hij ‘als een stotel ram’ Martijn op; toch ging hij voort met zijne gedachten in zoete
woorden in te kleeden en voor te dragen, want ‘ene dinc, die hem up 't herte leit’,
wil hij volstrekt in dichtvorm uitspreken. Evenals bij Vondel werkte het bij hem ‘als
nieuwe wijn, die tot de spon uytbarst.’ Zoo zegt hij elders:
‘Die erdt ende zait buten dunen,
Hine caent ghediken no ghetunen,
Hen neemt hem die zoute zee;
Sijn weren en diet hem min no mee,
Hine verlieset plouch ende zaet
Ende aerbeit ende toeverlaet.
Aldus varet dat ic dichte:
Het ontrunen mi lose wichte,
Ypocriten ende apostaten:
Ic pine al te miere onbaten.
Wat ic dichte, si connent ontrunen:
Dus zay ic oec buten dunen.
Nochtan en canict niet gelaten;’(2)

en al voegt hij er bij:
‘Minen here teeren ende mi tonbaten,
Die mi dit were dede bestaen,’

toch begrijpen wij, dat Maerlant zich niet ter wille van Graaf Floris V alleen opofferde,
en zijn werk niet alleen voortzette, omdat Floris hem er toe had gedrongen, maar
krijgen wij wel degelijk den indruk, dat Maerlant niet na kon laten aan het zeestrand
te zaaien, al maakten dan ook de toevloeiende ‘seebaren’ zijn' arbeid vruchteloos,
omdat het nu eenmaal in zijne natuur lag, en hij het niet zou hebben kunnen laten,
al had hij gewild.

(1) Dander Martijn vs. 17-22.
(2) Sp. Hist. IV prol. vs. 1-13.
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Tiende hoofdstuk.
Maerlant en het Nageslacht.
Dat iemand, die zoo geheel en al, in merg en been, dichter was en over zooveel kennis
en talent te beschikken had, als Maerlant, de algemeene opmerkzaamheid onder zijne
landgenooten moest trekken en, ondanks den tegenstand en de afkeurende critiek
van velen, niet onberoemd kon blijven, kan ons niet verwonderen. Dat zijn invloed
belangrijk is geweest, blijkt uit iedere bladzijde van de geschiedenis onzer letterkunde
na hem, en dat hij zelfs eene school heeft gesticht, die eene geheele eeuw lang bloeide,
kan ons evenmin bevreemden. Laat ons nog een oogenblik bij die school stilstaan,
hoofdzakelijk om te zien, hoe zijne werken onder zijne leerlingen werden bestudeerd,
nagevolgd en gewaardeerd.
Reeds terstond na zijn' dood, naar 't schijnt, vatte zijn stadgenoot Philip Utenbroeke
van Damme het plan op, om den Spiegel Historiael, dien Maerlant onafgewerkt had
gelaten, te voltooien. Hij begon met de tweede, door Maerlant overgeslagen, partie
uit Vincentius te vertalen, maar stierf na dat werk tot een eind te hebben gebracht,
zoodat nu de vierde partie nog maar alleen onvoltooid bleef. Op verzoek van Maria
van Berlaer, eene edelvrouw uit de buurt van Antwerpen, waar zij het laatste gedeelte
van haar leven doorbracht, begon Lodewijk van Velthem dit werk in 1314 of 1315,
en hij was er reeds den 3den Aug. 1315 mee gereed(1).

(1) Zie boven bl. 75 vlg.
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Dat zoo spoedig na Maerlant's dood de begeerte zich openbaarde om het door hem
gestaakte werk voltooid te zien, bewijst, dat hij juist een werk had vertaald, zooals
men er gaarne verlangde te lezen, dat hij dus had voldaan aan eene werkelijke behoefte
des tijds. Dat de Spiegel Historiael zoo spoedig voltooid was, bewijst tevens, hoe
gemakkelijk er menschen te vinden waren, die in Maerlant's geest wilden en konden
werken. Toch is hun werk bij dat van Maerlant in de verte niet te vergelijken. Wel
heeft Utenbroeke nauwkeurig in vloeienden stijl en zuivere taal, schoon met minder
gemak en losheid dan Maerlant, het Latijn van Vincentius vertaald, maar hij leverde
eenvoudig eene vertolking en niet, zooals Maerlant, eene zelfstandige bewerking.
Lodewijk van Velthem maakte zich, ofschoon niet geheel zonder talent, met
overhaasting van zijn werk af, dat, op zijn zachtst gesproken, slordig mag heeten, en
ook niet getuigt van voldoende kennis der Latijnsche taal(1). Bovendien was hij geen
ernstig geestverwant van Maerlant, daar hij, na de vierde partie vertaald en daaraan
als oorspronkelijk werk in 1316 eene vijfde partie toegevoegd te hebben, nog lust
had, het Lancelothandschrift te compileeren, dat bekend is als ‘het boec van Lancelote,
dat heren Lodewijcs es van Velthem’, en zelfs in 1326 nog Le livre du roi Artus te
vertalen als een vervolg op den Merlijn(2), ofschoon hij wist, dat Maerlant het als
fabelboek had afgekeurd. Aan bekendheid met Maerlant's werken toch ontbrak het
hem niet. Zoo kent hij bv. Der Naturen Bloeme, zooals blijkt, wanneer hij, van
Albertus Magnus sprekende, zegt:
‘Hi was van levene herde rene,
Ende maecte oec boeke int ghemene,
Daer Liber rerum deen af es,
Dat men in Dietsce hiet Bestiares,
Daer vele nuttelijcheden in steet,
Ende van menighen dinghen doet besceet,
Van minscen, van beesten, van wormen,
Van vele dinghen al haer vormen. -

(1) Zie Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs, Inl. op den Sp. Hist. bl. LXXII vlg.
(2) Zie over Velthem en zijne werkzaamheid mijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde I (Haarlem
1887) bl. 355-367.
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Ic souder u meer af hebben ghesaect,
Mer daers een Dietsc af ghemaect,
Dat Jacop van Maerlant dichte,
Ende daerom overlidict lichte’(1).

Dat hij Maerlant's Spiegel Historiael goed gelezen had, maar geen flauw besef had
van den ernst, waarmee Maerlant daar de romanschrijvers bestreed, bewees hij door
in zijn Lancelothandschrift, waarin hij ook den Torec opnam, dien Maerlant zelf
gaarne aan de vergetelheid zou hebben prijsgegeven, vijf hoofdstukken uit den Spiegel
Historiael in te lasschen ter vervanging van een gedeelte van dien roman(2), zonder
te begrijpen, hoe het Maerlant, als hij nog geleefd had, zou geërgerd hebben, die
hoofdstukken in dat verband aan te treffen.
Niet minder ergernis zou het Maerlant zeker gegeven hebben, wanneer hij geweten
had, dat in de eerste helft van de veertiende eeuw de compilator van den Karlmeinet,
d.i. van eene verzameling Middelfrankische vertalingen van Middelnederlandsche
romans uit den Frankischen sagenkring, in dat werk ook tweemaal(3) groote stukken
uit het Speculum van Vincentius in vertaling overnam en daarbij zelfs gebruik maakte
van Maerlant's Spiegel Historiael, die er nu en dan woordelijk mee overeenstemt(4).
Even vreemd is het zeker, in een der beide handschriften van den Brandaen de
opmerking te lezen:
‘Die Spieghele houdes oec orconden’(5),

(1) Velthem, Sp. Hist. V1, 20 vs. 9-24.
(2) Sp. Hist. III5, 50-54 zijn in den Lancelot opgenomen als IV vs. 9683-10122. Zie Dr W.J.A.
Jonckbloet, Inl. op den Lancelot II ('s-Grav. 1849) bl. CLXXVI-CLXXIX.
(3) Namelijk Karlmeinet (uitg. door A. von Keller, Stuttgart 1859) 293, 41-373, 64 en 533,13 einde.
(4) Dr W.J.A. Jonckbloet, Carel ende Elegast, Amst. 1859, bl. 175 vlg. heeft dat reeds opgemerkt.
Te onrechte meenden later Karl Bartsch, Ueber Karlmeinet, Nürnberg 1861 p. 385 vlg. en
Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs, Inl. op den Sp. Hist. Leiden 1863, bl. XLIX, dat de
compilator niet onmiddellijk uit den Spiegel zelf had geput, maar daaruit slechts door
tusschenkomst van Boendale's Brabantsche Yeesten. De ware stand van zaken is aangewezen
door Dr E.T. Kuiper Karel ende Elegast, Amst. 1891, bl. 56. Daaruit blijkt, dat vooral Sp.
Hist. IV1, 7-9, 11-13, 23, 32 en 33 door den compilator geplunderd zijn, dus toevallig juist
dat gedeelte, waarin ook ‘tscelden jegen die borderers’ voorkomt, dat hij dus wel onder de
oogen moet gehad hebben.
(5) St. Brandaen vs. 2248 van het Comburgsche handschrift (uitg. door Ph. Blommaert,
Oudvlaemsche Gedichten II, Gent 1841, bl. 1-28.)
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daar Maerlant in den Spiegel Historiael van eene Latijnsche bewerking der
Brandaenlegende in navolging van Vincentius zegt, ‘dat die jeesten te min dogen,
alsere vele in schijnt gelogen’(1). Het gezag van den Spiegel moet dus wel groot zijn
geweest, dat men er zich zelfs bedrieglijk op beriep om ongeloofwaardige verhalen
als geloofwaardig voor te kunnen stellen.
Natuurlijk waren het vooral de geschiedschrijvers, die zich op Maerlant's Spiegel
beriepen, en er zelfs stukken uit overnamen. Zoo zeide in het begin van 1367 Gillis
de Wevel in zijn Leven van St. Amand bij het bespreken van de stichting en begiftiging
der abdij van St. Denis door Dagobert:
‘Die wille weten, waeromme hijt dede,
De Spieghel seghet hem die waerhede’(2).

De ons onbekende schrijver van het eerste gedeelte der Rijmkroniek van Vlaanderen
heeft, blijkens zijn eigen getuigenis, ‘den Spieghel van Ystorien’ van ‘Vincent’
geraadpleegd(3) en wel ongetwijfeld in Maerlant's vertaling, daar hij er een dertigtal
verzen zelfs bijna woordelijk uit heeft overgenomen(4).
Verder bestaan er nog een paar kleine rijmkroniekjes van Holland en Vlaanderen,
die nagenoeg letterlijk aan den Spiegel Historiael ontleend zijn, dat van Holland
gedeeltelijk met eenige bekorting en gedeeltelijk met eenige uitbreiding(5). Bovendien

(1) Sp. Hist. III6, 56 vs. 15 vlg. Vincentius, Speculum XXII cap. 81 zegt: ‘Hujus autem
peregrinationis historiam propter apocrifa quaedam deliramenta, quae in ea videntur contineri,
penitus ab opere isto resecavi’.
(2) Leven van St. Amand (uitg. door Ph. Blommaert, Gent 1842-43) II vs. 1802 vlg., waar dus
verwezen wordt naar Sp. Hist. III8 11 vs. 37-70. Dezelfde schrijver heeft ook verschillende
verzen ontleend aan de tweede partie van den Spiegel door Philip Utenbroeke: St. Amand II
vs. 2051-2062, 2383-2390, 2605-2656 = Sp. Hist. II5 23 vs. 87-94, 114-121, 175-210.
(3) Rijmkroniek van Vlaanderen (uitg. door E. Kausler, Tübingen 1840) vs. 125 vlg.
(4) Rijmkroniek vs. 125-146 = Sp. Hist. IV1 44 vs. 68-80, 13-20, 9-12 en Rijmkroniek vs. 161-166,
169-171 = Sp. Hist. IV2 2 vs. 69-76, 85-87.
(5) Zij zijn uitg. in den Codex diplomaticus Neerlandicus van het Hist. Genootschap te Utrecht
VI (1862) bl. 68-85. De eerste 218 verzen van het Hollandsche kroniekje stemmen overeen
met Sp. Hist. IV1 46, de laatste 72 verzen, die de geschiedenis tot 1404 voortzetten en dus
bewijzen, dat de Spiegel nog tot in de vijftiende eeuw gebruikt werd, zijn oorspronkelijk of
van elders ontleend. Het kroniekje van Vlaanderen (184 verzen) stemt overeen met Sp. Hist.
III8 89 vs. 39-226.
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heeft de Spiegel ook nog de stof, gedeeltelijk zelfs de woorden geleverd voor een
rijmkroniekje van Brabant, dat 1991 verzen groot is(1).
Hoe zeer de Spiegel Historiael in de veertiende eeuw verspreid was, blijkt vooreerst
uit de vele, in verschillende streken van Noord- en vooral van Zuid-Nederland
gevonden, fragmenten van handschriften, die er ondanks den grooten omvang van
het werk van bestaan, en vervolgens ook uit eenige opgaven aangaande
middeleeuwsche boekerijen van particulieren in Vlaanderen(2). Daaruit weten wij,
dat de Gentsche schepen en lakensnidere Willem van den Pitte en zijne vrouw
Mergriete Ser Thomaes in 1365 den Spieghel Ystoriaelle in twee deelen bezaten,
terwijl in 1376 de Gentsche chirurgijn Meester Symoen Elyaes aan zijnen zoon
Reinkine een cleennen Spieghel, dus vermoedelijk een verkorten Spiegel Historiael,
naliet en bovendien een deel van der Biblen, waaronder misschien de Rijmbijbel
verstaan mag worden, evenals onder een Bibele in Vlaemsche, die Jan Wasselins te
Gent in 1388 naliet. In diens boekerij bevonden zich ook de bouc van Senica en
Pietagoras Bloume, waarschijnlijk uittreksels uit den Spiegel Historiael, zooals er
vele gemaakt zijn(3), een Bestiaris (waarschijnlijk Der Naturen Bloeme) en een Wapin
Martin. Een Martin en een Bestiaris waren in 1353 ook het eigendom van den
Gentschen handschoenmaker Jan de Beere en zijne vrouw Margriete van Wachtbeke.
Niemand echter heeft in de veertiende eeuw ruimer gebruik gemaakt van den
Spiegel Historiael, dan Maerlant's beste en dankbaarste leerling, de Antwerpsche
schepenclerc Jan (van) Boendale, tusschen 1280 en 1290 te Ter Vueren geboren en
in

(1) Gedrukt in den aangehaalden Codex dipl. Neerlandicus VI bl. 1-67.
(2) Medegedeeld door Nap. de Pauw, Nederlandsch Museum, Gent 1879 II bl. 129-176.
(3) Van dien aard is bv. de bundel Zedelessen van Seneca (586 verzen), ontleend aan Sp. Hist.
I8 cap. 34-77 en uitg. door Ph. Blommaert, Oudvlaemsche Gedichten III (Gent 1851) bl.
113-119. Vgl. daarover Dr M. de Vries en Dr E. Verwijs, Tweede Partie van den Spiegel
Historiael (Leiden 1879) bl. 522 vlg.
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1365 overleden(1). Toen een aanzienlijk Antwerpsch edelman, Willem Bornecolve,
hem uitnoodigde, de Brabantsche Yeesten te schrijven, waarvan hij het eerste deel
op 't eind van 1316 of in den loop van 1317 voltooide, koos hij den Spiegel Historiael
tot bron, waaruit hij zijne stof putte, dikwijls zelfs woordelijk overnam. Hij zelf
kwam daar ook rond voor uit, toen hij bij den aanvang van zijn werk zeide:
‘Hoer hier al dat hercomen,
Alsoe alsict hebbe vernomen
In den Spieghel Historiale,
Daer ict uut trac altemale,
Die Jacob van Maerlant maecte,
Die goede dichtre ende gheraecte,
In den Dietschen, uten Latine,
Daer omme hi hadde langhe pine.
Al eest, dat wi vinden moghen
Die hoghe yeesten der hertoghen
In den Spieghel bescreven,
Si staen soe onderweven
Met anderen yeesten, weder ende voert,
Alsoe alse te dien boeke behoert,
Datmen vinden en weet waer,
Ende suken moet hier ende daer,
Ende daer op bliven even blint,
Want dboec meneghen es onbekint;
Daerbi heb ic sonderlinghe
Ute ghelesen die dinghe,
Die den hertoghen anegaen’(2).

Daar, zooals wij gezien hebben, Maerlant's Spiegel in de veertiende eeuw zeer
verspreid was, mag men het woord ‘onbekint’ in vs 38. niet in onze tegenwoordige
beteekenis opvatten, maar in eene andere, die het woord in de middeleeuwen ook
bezat, namelijk van ‘ongebaand, zoodat men er moeielijk den weg in vindt.’ Boendale
wilde zeggen, dat het voor menigeen niet gemakkelijk was, in dat groote werk de
geschiedenis van

(1) Zie over hem mijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde I bl. 385-399.
(2) Brabantsche Yeesten (uitg. door J.F. Willems, Brussel 1839) I vs. 21-41.
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Brabant, die er verspreid in voorkwam, in behoorlijke volgorde terug te vinden.
Daarom wilde hij, die het bestudeerd had en er volkomen mee vertrouwd was, er
alles wat op Brabant betrekking had uit samenlezen ten einde anderen het lastig
zoeken te besparen.
Evenals Maerlant verdeelde Boendale de geschiedenis van Brabant in vijf
tijdvakken en daarom zijn werk in vijf boeken. In het eerste boek, dat in 1700 verzen
de geschiedenis tot het jaar 768 brengt, beproefde Boendale nog, Maerlant's versregels
om te rijmen, al behield hij ook de gedachten en dikwijls zelfs de woorden; maar
reeds met vs. 849 begon hij nu en dan geheele verzen (in dat boek 360) eenvoudig
over te nemen, en in de beide volgende boeken deed Boendale dat zonder eenigen
schroom. In het tweede boek, dat de geschiedenis tot het jaar 992 brengt, zijn 4470
van de 5917 verzen letterlijk uit den Spiegel Historiael afgeschreven, en in het derde
boek, dat de geschiedenis tot omstreeks 1120 in 2116 verzen behandelt, zijn 1640
verzen van Maerlant. De beide andere boeken zijn oorspronkelijk werk, daar de
geschiedenis van Brabant na 1120 in Maerlant's onvoltooid gebleven Spiegel niet
meer voorkomt. Bij zijne ontleening ging Boendale zelfs zoover, om ook het
hoofdstuk, getiteld ‘tscelden jegen die borderers’, in zijn werk op te nemen(1), en even
heftig als Maerlant trekt dan ook Boendale tegen de sage van den zwaanridder als
stamvader van de Brabantsche hertogen te velde(2). Over Boendale's ingenomenheid
met Maerlant's strijd tegen geschiedvervalsching behoeven wij echter, na al hetgeen
wij daarover in het vorige hoofdstuk reeds gezegd hebben, niet verder uit te weiden.
Wij bepalen er ons nu verder slechts toe, aan te wijzen, hoe goed de beste
vertegenwoordiger van Maerlant's dichtschool met de werken zijns meesters vertrouwd
was. Niet alleen den Spiegel kende hij, maar ook de Historie van Troyen, waarnaar
hij in zijne samenspraak Jans Teesteye, sprekende over de lichtzinnigheid der
vrouwen, met deze woorden verwijst:

(1) Brabantsche Yeesten II vs. 4120-4203.
(2) Brabantsche Yeesten I vs. 11-20 en III vs. 636-670.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

505
‘Overleest Troyen al te male
Enten Spieghel Ystoriale,
Ende siet wat ghi vindt daerinne
Van der vrouwen wankelen sinne’(1).

Naast den Spiegel noemt hij in dat werk ook den Rijmbijbel, als hij zegt:
‘Die weten wille die waerheyde,
Ga ten Spiegle ende ter Biblen beyde’(2);

en ook in zijnen Lekenspiegel, die tusschen 1325 en 1330 is geschreven, spreekt hij
met lof van den Rijmbijbel. Hij wil, zooals hij daar zegt, het leven van Jezus niet
behandelen,
‘Twelke leven Jacob van Maerlant
Transfereerde al te hant
Uten boeken, alsic versta,
Diemen heet Scolastica,
Daer hijt sette in Dietscher tale,
Herde scone ende herde wale.
Daer so vindi Cristus leven
In Dietsche herde scone bescreven;
Daer omme en willic die saken,
Die hi maecte, niet vermaken,
Want hij thooft is, wildijt weten,
Van allen Dietschen poëten’(3).

In 't zelfde werk spreekt hij ook van het vervolg, dat Maerlant op zijn' Rijmbijbel
gaf, namelijk Die Wrake van Jherusalem, aldus:
‘Ooc wert Jherusalem die stat
Al ghedestrueert na dat,
Datmen scone bescreven vint;
Ende die moeder at haer kint
Eermen die stat mochte winnen:
So groten hongher wasser binnen.
Hier of die historie voor ende na
Vintmen scone in Scolastica’(4).

(1) Jans Teesteye (in de door F.A. Snellaert uitg. Ned. Gedichten uit de veertiende eeuw, Brussel
1869) vs. 812-815.
(2) Jans Teesteye vs. 392 vlg.
(3) Lekenspiegel, II, 35 vs. 7-18.
(4) Lekenspiegel, II, 37 vs. 87-94.
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In een der handschriften van de Brabantsche Yeesten worden Maerlant's boeken
vermeld, waarin de geestelijken om hebzucht en simonie worden bestraft. Van de
priesters leest men daar:
‘Haer aert es nemen, geven niet.
Oft dit waer is, merct ende besiet,
Alsoe hulpe mi Sinte Marie!
Die meeste hoep es een quade partije;
Want symonie ende ghiericheit
Mint haer herte, dats waerheit,
Ghelijc Jacop van Maerlant
In sinen boeken doet becant’(1).

Of deze verzen werkelijk van Boendale zijn, is twijfelachtig, maar in elk geval doelen
zij op Maerlant's strophische gedichten, en dat Boendale daarmee, althans met de
Martijns, door en door bekend was, blijkt ook weder uit Jans Teesteye, waarin hij,
met een beroep op Maerlant, tegen de geestelijkheid te velde trok en, zinspelende
op den Eersten Martijn vs. 241-247, zeide:
‘Wouter, ic spreke als Jacop sprac,
Ic woude deghene, die so strac,
Den wech maken ende so inghe,
Dat si poertiers sonderlinghe
Ter hellen worden ghesat;
Si souden so nauwe houden tgat,
Daer en soude nieman comen in.’(2).

Op vs. 782-793 en 248-260 wijst hij vervolgens in deze woorden:
‘Daer om radic u gheméinlike,
Dat ghi niet en siet op haer dade;
Maer aen hare predecade,
Die si doen int ghemene,
Daerane houdt u allene.
Nochtan dolen si som ghenoech,
Ende segghen meer of min dan int ghevoech,
Want sijs selve niet en connen vinden
Datsi den volke willen ontbinden,

(1) Brabantsche Yeesten in één der handschriften na I vs. 1070.
(2) Jans Teesteye vs. 2424-2430.
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Alse Jacob, die dichter hoghe,
Spreect in sijn dyaloghe’(1).

Ook elders heeft hij in zijn gedicht blijkbaar woorden en gedachten uit den Eersten
Martijn voor oogen, zooals wanneer hij zegt, dat ‘avonture maer een woert’ is(2), als
hij betoogt, dat de heeren door den invloed hunner knechten bedorven worden(3), als
hij den oorsprong van adel en lijfeigenschap aanwijst(4) en ontkent, dat rijkdom iemand
edel zou kunnen maken in plaats van een edel gemoed(5), en als hij wijst op de
oneindige barmhartigheid van God, die den boetvaardigen zondaar niet zonder
vergiffenis zal laten(6). Ook in den Lekenspiegel herinnert Boendale ons soms aan
den Eersten Martijn, bv. wanneer hij zegt:
‘Die lichtste wech ter hellen waert
Dat is voorspoet in zonden,
Alse ons die wise orconden’(7),

waar hij bijna woordelijk Maerlant naschrijft(8); of wanneer hij, geheel in Maerlant's
geest en gedeeltelijk zelfs met diens eigen woorden, verklaart, dat niet de rijkste,
maar de deugdzaamste edel is en dat de adel moet komen ‘uut reynre herten gronde’,
maar voor geen goud te koopen is(9).
Ook de Derde Martijn werd door Boendale geraadpleegd, toen hij over de
Drieëenheid handelde(10) en daarbij, zinspelende op Maerlant's woorden(11), zeide:
‘Dese questie waer alte groet
Den alderbesten clerc, die
Gheboren wert ter werelt ye’(12).

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Jans Teesteye vs. 3613-3623.
Jans Teesteye vs. 1629; vgl. Eerste Martijn vs. 145.
Jans Teesteye vs. 866-886; vgl. Eerste Martijn vs. 66-104.
Jans Teesteye vs. 1942-1979; vgl. Eerste Martijn vs. 469-481 en 521-533.
Jans Teesteye vs. 1994-2055; vgl. Eerste Martijn vs. 547-559 en 573-585.
Jans Teesteye vs. 2415-2480; vgl. Eerste Martijn vs. 235-299.
Lekenspiegel III 3, vs. 576-578.
Eerste Martijn vs. 170-172.
Lekenspiegel I 24, vs. 65-80; vgl. Eerste Martijn vs. 547-559 en 573-585.
Jans Teesteye vs. 1454-1601.
Derde Martijn vs. 27-52.
Jans Teesteye vs. 1467-1469.
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Ook anderen ontleenden hunne gedachten aan de Martijns, zooals de ons onbekende
dichter van de samenspraak Van Scalc ende Clerc(1), wien blijkbaar het begin van
den Eersten Martijn voor den geest stond, toen hij dat gedicht schreef, al noemt hij
Maerlant's naam ook niet.
Ook werden Maerlant's Martijns al spoedig nagevolgd.
‘Jacop, die van Mertene vant,
Heeft mi gesent enen brant,
Die mi heeft ontsteken,’

zoo begon in 1299 een ons totnogtoe onbekend(2) Brabantsch dichter eene samenspraak
in ‘47 clauselen ende elke van 19 versen’, waarin hij Jacob en Martijn sprekende
invoerde, en die daarom als Vierde Martijn bekend staat(3). Daarin wordt op
langdradige wijze en zonder veel samenhang gehandeld over de verdorvenheid van
den adel, den paus en de koningen, en vooral ook over het wezen en den oorsprong
van den waren adel, en daarin worden aan Jacob de volgende woorden in den mond
gelegd:
‘Doe en mochte geen ridder sijn
(Dat orcondet loy ende tgedichte mijn)
Van lachterliken seden’(4).

Onder het loy wordt natuurlijk de Saksenspiegel en onder tgedichte mijn de Eerste
Martijn verstaan, en de samenspraak wemelt dan ook van gedachten en uitdrukkingen
over den adel, die men in Maerlant's Eersten Martijn terugvindt.
Een ander navolger van de Martijns was na het midden van de veertiende eeuw
Jan de Weert, een ‘clerc in surgyen te Ypre’, die in 144 clausulen van 13 verzen, dus
geheel in den vorm der Martijns, drie samenspraken maakte, getiteld Disputacie van
Rogiere ende van Janne en gewoonlijk Wapene Rogier

(1) Uitg. door Dr M. de Vries in de Nieuwe Werken van de Maatsch. der Ned. Letterkunde VI
(1844) bl. 123-186. Zie daarover boven bl. 58.
(2) De door C.P. Serrure geopperde en later door Dr Jonckbloet overgenomen gissing, dat het
Hein van Aken zou wezen, berust op eene verkeerde opvatting van vs. 742-744.
(3) Uitg. door C.P. Serrure, Vaderl. Museum IV (Gent 1861) bl. 55-90.
(4) Vierde Martijn vs. 742-744.
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genoemd(1). Hij handelt daarin over de middelen, die de mensch moet aanwenden ten
einde mede te werken aan het verwerven der zaligheid, die hem door Gods genade
wordt geschonken, en betuigt in zijne inleiding nederig, en met een helder inzicht in
de mate zijner gaven, dat zijne verdiensten en krachten gering zijn in vergelijking
met die van Maerlant en zelfs met die van Maerlant's vriend Martijn. Zoo zegt hij:
‘Waendi den ghenen spreken horen,
Up wien Merlant hadde vercoren,
Hiet Martin? Ic ne bems niet.
Ic sta hier ghelijc eenen doren.
Haddic in Martins cam ghescoren,
Ic ware nu vroet bediet’(2),

en verder
‘Al es Jacop van Merlant doot,
Wille mi een woort horen;
Duchtstu van mi wederstoot?
Mijn conste en es niet also groot,
Als Jacops hier te voren;
Want die Bibele hi in Dietsche ontsloot,
Ende voer sijn dicht thoeft hi boot
Voer dies hadden toren.
Menich goet dicht uut hem vloot.
Des hopic, in Abrahams scoot
Es hi dies vercoren,
Ontvloen den helschen moren’(3).

Aan parodie ontbrak het zelfs niet. Wij bezitten acht clausulen, die den inhoud der
eerste acht strophen van den Eersten Martijn in dezelfde rijmklanken, gedeeltelijk
met dezelfde woorden, maar tamelijk onbeholpen omkeeren en eerst (misschien
ironisch) opwekken tot verheerlijking van den adel, en vervolgens den lof der heeren
te zingen. Deze kinderachtige en waar-

(1) Uitg. door E. Kausler, Denkmäler altniederl. Sprache und Litteratur III (Leipzig, 1866), p.
14-82 en vgl. daarover mijne Geschiedenis der Ned. Letterkunde I, bl. 418-421.
(2) Wapene Rogier vs. 43-48.
(3) Wapene Rogier vs. 67-78; en vgl. boven bl. 87.
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schijnlijk niet voltooide palinodie is bekend onder den naam van Verkeerde Martijn(1).
Ook andere strophische gedichten van Maerlant bleven in eere, zooals bv. zijne
Clausule van der Bible. Daaraan dankte hij het, dat hem boven twee anderen de
eerepalm werd geschonken in een gedicht uit de veertiende eeuw, getiteld Den lof
van Maria, ghemaect op drie staven(2), waarin ‘Jacob van Merlant, een edel clerc
ende wide becant’ wordt voorgesteld als met ‘Meester Aelbrecht van Colne en Heynric
Formator van Dorneke’ eenen wedstrijd houdende, wie ‘den lof van Marien best
mochte voertbringen na hare werde.’
In overeenstemming met den grooten roem, dien Maerlant in de veertiende eeuw
genoot, en waarvan ook de talrijke nog bewaard gebleven handschriften van zijne
Martijns, van zijnen Rijmbijbel en van zijn werk van Der Naturen Bloeme getuigen,
is het ook, dat in de tweede helft van die eeuw op zijn graf onder het klokkenhuis
van den kerktoren te Damme voor hem een gedenksteen werd geplaatst, waarvan
wij vroeger reeds gesproken hebben(3) en waarop wij straks nog eens zullen
terugkomen, met een Latijnsch lofdicht, dat hem als den wijsten der menschen en
als een wijdvermaard dichter verheerlijkt. Zijn invloed blijkt uit de werken zijner
leerlingen, die de romandichters verdrongen en op zijn voorbeeld waarheid en
zedelijkheid zochten te verspreiden.
Ongetwijfeld was Maerlant in de vijftiende eeuw nog niet in vergetelheid geraakt,
maar de nieuwe richting, die de letterkunde toen in de rederijkerskamers opging, was
oorzaak, dat hij niet meer het voorbeeld der jongeren, de toongever op het gebied
der dichtkunst bleef Op populair wetenschappelijk gebied begon toen ook de
dichtvorm verdrongen te worden door het proza, zoodat zijne groote werken niet
meer zóózeer de aan-

(1) Het is o.a. uitg. door Dr E. Verwijs in Jacob van Maerlant's Strophische Gedichten, Gron.
1880, bl. 77-79.
(2) Men vindt het als No 26 in het groote Hulthemsche Hs. op de Bourg. bibl. te Brussel.
(3) Zie boven bl. 77.
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dacht trokken, als vroeger, al dagteekenen ook nog verschillende handschriften zijner
werken uit die eeuw.
Toch hebben wij ook uit dien tijd nog duidelijke bewijzen voor de belangstelling,
die ook toen zijne Martijns nog wekten.
In een handschrift, in 1453 geschreven door den Gentschen magister artium
Johannes de Loe, komt eene Latijnsche vertaling der drie Martijns voor, getiteld
‘Dyalogus Jacobi de Merland, Flandrensis, ad Martinum Trajectensem, socium suum,
translatus de Flamingo in Latinum’(1). Na een paar korte strophen tot inleiding volgt
daarin eene zesvoudige vertaling van de eerste clausule van den Eersten Martijn, en
na die eigenaardige vertaaloefening vindt men dan verder van de drie samenspraken
eene tamelijk getrouwe vertaling in strophen, die meestal als die van Maerlant
gebouwd zijn en dus uit dertien verzen met twee rijmklanken bestaan, maar dan ieder
nog bovendien besloten worden door twee oorspronkelijke verzen, waarin de vertaler
den inhoud van de strophe nader bevestigt of kort samenvat. In een onderschrift
wordt Johannes Bukelare, presbyter, als de vertaler aangewezen. Uit de woorden in
de inleiding:
‘Prosam metrum leoninum
Quidam coepere,
Sed opus non composuere’,

blijkt verder nog, dat men ook vroeger reeds eene vertaling der Martijns in leoninische
verzen beproefd, maar niet voltooid had.
Wat later werden de Martijns weer vertaald, en wel in het Fransch. Omstreeks
1480 zag die vertaling te Brugge bij Johannes Britoen het licht. In den strophenvorm
van het oorspronkelijke gaf zij Maerlant's woorden vrij goed weer, althans voor
zoover wij er nu nog over kunnen oordeelen, want van het eenige exemplaar der
uitgave bestaan nu nog slechts acht blaadjes(2).

(1) Uitg. door C.P. Serrure, Vaderl. Museum I (Gent 1855) bl 116-199.
(2) Zij bevinden zich op het Brugsch archief en bevatten de vertaling van den Eersten Martijn
vs. 1-208 en vs. 313-520, die door Dr Paul Fredericq is meegedeeld in het Tijdschrift voor
Ned. taal- en letterkunde IV (Leiden, 1884) bl. 275-291. Deze liet daar ook de vertaling van
Dander Martijn vs. 118-130 en 144-156 afdrukken volgens J.W. Holtrop, Monuments
typographiques des Pays-Bas au quinzième siècle (1868), die ze als typographische proeve
van het werkje gaf, dat toen nog in zijn geheel bestond.
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Ook in Maerlant's eigen taal werden de Martijns destijds gelezen, want nog in 1496
(28 Augustus) meende ‘Henrick die lettersnider,’ wonende ‘in die Camerstraet, naest
den gulden eenhoren’ te Antwerpen, een nuttig en voordeelig werk te doen door ze
uit te geven onder den titel: Dit is Wapene Martijn(1). Aan 't einde van die uitgave
leest men, benevens de woorden: ‘Hier es voleyndt ende met groter diligenciën
ghecorrigeert een seer notabel ende profitelic boecxken gemaect by den groten
philozophe ende poëte Jacop van Meerlant,’ de volgende clausule, die het bewijs
levert, dat men twee eeuwen na Maerlant's dood den beroemden dichter nog niet was
vergeten:
‘Merct gheleerde, bekent van binnen
Dit notabel boeck int beghinnen,
Ghemaect na mate der dyaloghe
By Jacop Meerlant, wijs van sinnen,
Poete, rethorisien groot int kinnen,
Ruerende van Godliken saken hoge;
Welcke matery ende dicht vol minnen
Incorrect geworden is int dinnen
By scrivers simpel van vermoghe;
Doch naersticheyt, cloeck int innen,
Hevet gecorrigeert om duechs gewinnen
Ende in prente gestelt claer int betoghe,
Om te verscherpen elcx sin ende oghe.’

In deze uitgave had men, met enkele veranderingen, nog Maerlant's taal behouden,
doch voor de meesten was die reeds al te zeer verouderd, om nog volkomen goed te
worden verstaan. Niet alleen toch nemen wij een belangrijk verschil waar tusschen
Maerlant's taal en die der rederijkers uit het eind der vijftiende eeuw, maar bovendien
hebben wij uit het begin der zestiende een getuigenis, waaruit ons blijkt, dat men
toen Maerlant's taal allesbehalve goed meer verstond. In 1515 ver-

(1) Zie die uitgaaf beschreven door Dr M.F.A.G. Campbell, Annales de la typographie
néerlandaise au XVe siècle, La Haye, 1874, p. 285.
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scheen bij Claes de Grave te Antwerpen ‘Den Spieghel Historiael, houdende in hem
alle hystoryen der waerachtigher Cronijcken ende der Bibelen ende der godlijcker
Scriftueren, met alle gheschiedenissen ende vreemtheden der Hystoriën ende der
Poëtriën, die welcke waerachtich sijn;’ en daarvan zag in 1556 de tweede druk het
licht. Het bevat eene prozavertaling der eerste negen boeken van Vincentius' Speculum
Historiale. De uitgever er van zegt: ‘Ende dese historiën van den Spiegel Historiael
staen hier proselijc uten Latine overgheset;’ maar uit hetgeen hij er op laat volgen:
‘die te voren onverstandich (d.i. onverstaanbaar) ende te cort in rijme ghestelt waren,’
blijkt vooreerst, dat Maerlant's werk hem niet onbekend was, en vervolgens, dat men
de taal, waarin het geschreven was, niet recht meer verstond. Uit de prozavertaling
zelve zien wij, dat de vertaler Maerlant's werk niet alleen kende, maar ook gebruikte,
zoodat menig stuk in het nieuwe werk niet veel anders is dan de omzetting in meer
modern proza van Maerlant's verzen, die soms zelfs bijna letterlijk zijn overgenomen(1).
Deze prozavertaling zal het wel geweest zijn, en niet Maerlant's werk, waarvan
op 't eind der zestiende eeuw melding werd gemaakt door den schoolmeester
Valcoogh, toen hij, geheel in den geest van Boendale(2), het groote nut der schrijfkunst
betoogde en daarbij o.a. zeide:
‘Jae, al dat Godt den Heer oyt werden liet,
Ten dede die penne, wij wistens niet,
Of den Bijbel niet en ware gheschreven,
Of den Spiegel Historiael waer wech ghebleven,
't Oude en 't nieuwe Testament verheven,
Der vromer daden, gestiën, historiën,
De thien gheboden, op den Bergh Sinay gegheven,
Christus' doot, zijn verrijsen en zijn leven,
Alle de deughden van Sancten bedreven,
't Waer al gheheel uit ons memoriën’(3).

(1) Zie Inl. op den Sp. Hist. bl. L-LIII.
(2) Zie Lekenspiegel, III 14, vs. 1-24, 15 vs. 309-322.
(3) Zie Dirck Adriaensz. Valcoogh's Regel der Duytsche Schoolmeesters, opnieuw uitgegeven
door Dr G.D.J. Schotel, 1875, bl. 115.
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Vond de uitgever der prozabewerking van den Spiegel Historiael het reeds niet meer
noodig, Maerlant's naam, dien hij kende, te vermelden, aan Valcoogh zal die naam
wel geheel onbekend gebleven zijn, en in de zestiende eeuw moest men dan ook wel
doorkneed zijn in de geschiedenis en oudheden van Vlaanderen, om nog te weten,
dat er ooit een Maerlant geleefd had. Zelfs iemand als Meyerus wist in het midden
van die eeuw zoo weinig van hem, dat hij op het jaar 1206 hem den dichter van den
Reinaert noemde(1). Beter was Marcus van Vaernewijck over hem ingelicht, bij wien
hij ‘de constighe Vlaemsche poete, rhetorisien Jacob van Meerlant’ heet, en die van
hem zegt, dat hij te Damme ‘onder de clocke begraven licht’, en dat hij ‘onder ander
subtile wercken naghelaten heeft een boeck genoemt Der Naturen Bloeme(2).’
In Damme zelf was Maerlant toen reeds nagenoeg geheel vergeten. Zijn grafsteen
was met modderig vuil bedekt en bijna onleesbaar, zoodat niemand behalve de oude
pastoor Balduinus Palynck destijds meer wist, wie er onder begraven lag; maar de
griffier van Damme, Dr. J.B. van Belle wist, kort na 1584 uit zijne ballingschap
teruggekeerd, zich nog zeer goed te herinneren, dat hij omstreeks 1556 den steen
had gezien en het opschrift had kunnen lezen. Hij liet den steen daarom schoonmaken,
ontcijferde zoo goed het ging het half uitgesleten grafschrift en maakte van zijne
bemoeiingen een Latijnsch protocol op, dat in de pastorie van Damme bewaard
werd(3). Van Maerlant's werken wist hij blijkbaar niets, daar hij den dichter voor
eenen sterrenwichelaar, een soort van profeet hield en hem vier Latijnsche versregels
toeschreef, bekend als de ‘profetie van Bulscamp.’
De poging van Van Belle om zijn beroemden stadgenoot aan de vergetelheid te
ontrukken, had het gewenschte gevolg niet. Niet de naam van den dichter, die
moeielijk meer te lezen was,

(1) Meyerus, Annales Flandriae, Antv. 1561.
(2) Marcus van Vaernewijck, Die Historie van Belgis, Ghendt, 1574, boek III, cap. 26.
(3) Men vindt het afgedrukt in het Belgisch Museum II (Gent, 1838) bl. 460 vlg; en vgl. boven
bl. 77.
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maar de steen zelf trok sinds dien tijd als eene merkwaardigheid de aandacht.
Het beeld van Maerlant op dien steen, voor eenen lessenaar gezeten, dien men
voor eenen spiegel hield, met eene uil aan de voeten als het zinnebeeld der wijsheid,
werd nu door het volk voor het beeld van Uilenspiegel gehouden, en talrijke
nieuwsgierigen kwamen naar Damme om het gewaande graf van dien grappenmaker
te zien. Dat gaf ten laatste zooveel ergernis, dat de ‘Ghetuyghenisse van d'heer ende
meester Jan Baptiste van Belle’ in het Nederlandsch vertaald en op een folioblad in
plano bij Laurens Doppens in de Philipsstockstraet te Brugge gedrukt en verspreid
werd om het volk beter in te lichten(1).
Het schijnt niets te hebben gebaat, evenmin als het nieuwe grafschrift, dat de
Brugsche rechtsgeleerde Nicolaas Rommel in 1665 voor Maerlant vervaardigde en
dat aldus luidde: ‘Viator, quod dico paullum est, adsta et perlege! Hoc est sepulchrum
Jacobi a Meelant, poetae et oratoris clarissimi, qui a CCCLXV annis obiit et hoc sub
lapide sepultus jacet. Viden' assidentem librario pluteo in veste doctorali? Fuit et
olim apposita noctua, vigilantiae et sapientiae signum; sed dum ignorantia prioris
aevi pluteum pro speculo videt, illum Ulespieghel vocitavit(2).’
Rommel was meer welmeenend dan handig. Door zijn grafschrift in het Latijn op
te stellen maakte hij, dat het volk er niets anders van kon lezen dan het woord
Ulespieghel, en dat werkte de verspreiding der onzinnige sage in de hand, totdat aan
de ergerlijke bedevaarten naar het graf van Tijl Uilenspiegel een eind werd gemaakt
door eenen der pastoors van Damme, die den grafsteen liet omkeeren(3).
Dat in de zeventiende eeuw, toen men over het algemeen met diepe minachting
op den zoogenaamden ‘duisteren nacht

(1) Opnieuw afgedrukt in het Belgisch Museum II, bl. 462-464.
(2) Meegedeeld door Paquot, Mémoires pour servir à l'histoire littéraire II (Louvain, 1768), p.
99.
(3) Dat weten wij uit een ongedrukt werk van Joannes Petrus van Male, pastoor eerst van
Bovekerke, daarna van Vladsloo († 1735), getiteld Amphitheatrum virorum illustrium
Brugensium. De bladzijden, die hij aan Maerlant wijdt, zijn afgedrukt in het Belgisch Museum
II bl. 458 vlg. Hoe het verder met den grafsteen ging, zagen wij reeds boven, bl. 77.
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der middeleeuwen’ neerzag, Maerlant's naam slechts door weinigen werd gekend en
genoemd, spreekt van zelf. Voor zoover ik weet, spreken alleen Sanderus(1),
Sweertius(2), Foppens(3) en Usserius(4) van hem, met vermelding van zijnen Rijmbijbel.
Bij Noord-Nederlandsche schrijvers vind ik van bekendheid met Maerlant in dien
tijd geen ander spoor, dan eene mededeeling van M. Zueris van Boxhorn, die blijkbaar
een handschrift van den Rijmbijbel gezien had en naar aanleiding daarvan, doch
zonder Maerlant's naam te noemen, in 1649 zeide: ‘Sy (namelijk de geestverwanten
der Waldenzen) vertolckten oock in de gemeine taele de Heilige van Godt ingegeven
Scriften in rhijm, volgens de gewoonte van die tijden, hercompstich van den ouden
Duytschen, die alles dat gedenckwaerdich was op soodaenige maniere plachten te
vercondigen. De afscriften daer van sijn in eeniger oudtsgieriger boeckassen noch
heden te daege overich. Reden van haer doen geven sij: ‘Dat daer in grote nutschap
(ich sal haere eigen woorden hier gebruycken) was; no boerte, no fabulen, no trufe,
no faloerde, mer were woerden. Dat hier ende daer wel was een herde coerste, mer
dat het pit ende die soetheit van goet ende selichede der in wel was te bekinnen.’
Hoe weinig Boxhorn de bedoeling van Maerlant's woorden echter begreep, en hoe
hij in die bijbelberijming alleen eene voorbode van de latere kerkhervorming zag,
blijkt uit hetgeen hij er terstond op liet volgen: ‘Door de fabulen ende boerteryen
verstaen sy der Geestelijcken bedroch ende verdichtselen, die de Goddelijcke Scriften
den gemeinen man onthoudende, ende laetende in eene bij het meerdere deel
onbekende taele, om van valscheit in de leere niet betrapt te werden, verholen blijven,
niet als menschelijcke verdichtselen, alleen dienende tot uytvoeringe van haer
voornemen, den volcke in de handt staecken(5).’ In de zeventiende eeuw toch vonden
alleen

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Sanderus, De Scriptoribus Flandriae, Antv. 1624, lib. II, p. 80.
Sweertius, Athenae Belgicae, Antv. 1628, bl. 367.
J.F. Foppens, Bibliotheca Belgica, Brux. 1639, p. 526.
Usserius, Historia dogmatica, Londini, 1689, p. 165.
M. Zueris van Boxhorn, Nederlantsche Historie. Eerste Boeck, Leyden 1649, bl. 35.
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die middeleeuwsche geschriften nog eenige genade, die óf eenige historische waarde
schenen te bezitten, óf den dageraad van een beteren tijd voorspelden.
Met de achttiende eeuw kwam er allengs verbetering. De middeleeuwsche
geschiedenis begon meer en meer de belangstelling te wekken; van de
middeleeuwsche beschavingstoestanden trachtte men meer en meer op de hoogte te
komen. Mannen als Van Alkemade, Van der Schelling, Van Mieris en anderen
brachten daartoe naar de mate hunner krachten het hunne bij. De achttiende eeuw
was daarom ook de eeuw der verzamelaars, op allerlei gebied wel is waar, maar toch
vooral ook van prenten, penningen en munten, oude boeken, oorkonden en
handschriften. Oudheden werden geliefd en gezocht, omdat het oudheden waren, en
zoo werd de latere degelijker studie van het verleden voorbereid.
In de verkooplijsten van rijke boekerijen, door liefhebbers in de achttiende eeuw
nagelaten, komen dan ook nu en dan handschriften van Maerlant's werken voor. Een
exemplaar van den Rijmbijbel wordt in 1724 door Pieter Vlaming vermeld(1) als
eigendom van Mr Matthias Röver, uit wiens nalatenschap het in 1729 werd gekocht
door Balthazar Huydecoper, die in 1753 nog een tweede exemplaar aankocht uit de
nagelaten verzameling van Mr Simon Emtinck(2). Zoo werden die handschriften
vruchtbaar voor de wetenschap, daar Huydecoper ze gebruikte bij zijne uitgave van
Stoke's Rijmkroniek (1772), blijkens de vele aanhalingen er uit in zijne
aanteekeningen, die den grondslag legden tot de latere studie onzer middeleeuwsche
taal.
Aan het hoofd der achttiendeëeuwsche verzamelaars staat ongetwijfeld Isaac le
Long, die verschillende handschriften van Maerlant's Rijmbijbel kende, bezat en
uitvoerig beschreef(3), en die zelfs in 1731 een prospectus verspreidde, waarin hij
eene

(1) In P. Vlaming's uitgave van H.L. Spieghels Hertspieghel, Amst. 1724, bl. 362.
(2) Zie F. van Lelyveld in diens uitgave van Huydecoper's Proeve van taalen dichtkunde II
(Leyden 1784) bl. 43. vlg.
(3) Zie I. le Long, Boekzaal der Nederduytsche Bybels, Amst. 1732, bl. 155-229.
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prachtuitgave van den Rijmbijbel aankondigde(1), die echter nooit is verschenen.
Den 19den Maart 1782 kocht Mr J.A. Clignett op eene verkooping te Gent een
handschrift van den Spiegel Historiael, hetzelfde dat nu in de bibliotheek der
Koninlijke Akademie te Amsterdam berust; en nog in hetzelfde jaar kondigde Frans
de Does daarvan eene uitgave aan, die door Mr Clignett met medewerking van Mr
J. Steenwinkel zou worden bezorgd; en ditmaal was het geene ijdele aankondiging,
want reeds in 1784 zag het eerste, in 1785 het tweede deel daarvan het licht. Toen
echter moest de uitgave gestaakt worden. Het derde deel, door Steenwinkel
onafgewerkt gelaten, verscheen eerst in 1812 door de zorg van Mr W. Bilderdijk op
last van de Tweede klasse van het Instituut, het vierde eerst van wege dat Instituut
in 1849 met afzonderlijk uitgegeven aanteekeningen van Dr J.H. Halbertsma (1851).
Zoowel in zijne inleiding voor het eerste deel dezer uitgave, als in de voorrede voor
de nieuwe uitgave van den Teuthonista of Duytschlender (Leyden 1804) deelde
Clignett allerlei bijzonderheden over Maerlant's werken mede, en zoo werd diens
naam althans in den kring der geleerden weer meer en meer bekend.
Met het begin van de negentiende eeuw evenwel doemde Maerlant's persoon eerst
weer uit den nacht der vergetelheid duidelijk op voor de oogen van ieder, die belang
stelde in de Nederlandsche letteren. Het was Mr Hendrik van Wijn, de vader der
Nederlandsche litteratuurgeschiedenis, die in 1800 in zijne Historische en
Letterkundige Avondstonden alles bijeenbracht, wat men destijds van Maerlant kon
weten, daardoor een beeld van hem gaf, dat ook toen reeds ieders belangstelling
moest wekken, en zich gerechtigd vond naar aanleiding van eenige strophen uit de
Martijns te verklaren: ‘Ik reken my gelukkig dit werk te hebben geleezen; want ik
beken, vóór dien tijd geen juist denkbeeld te konnen maaken van de waare hoogte,
tot welke onze Dichtkunst, in de 13 eeuwe, gereezen was(2).’

(1) Zie F. van Lelyveld, t.a. p. II bl. 45.
(2) Mr H. van Wijn, Historische en Letterkundige Avondstonden I (Amst. 1800) bl. 296.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

519
Met die woorden was Maerlant uit den kring der oudheidkundigen binnen den kring
der letterkunde teruggevoerd.
Het werk van Van Wijn, die ook nog voor het eerst het lied Van den lande van
Oversee uitgaf (1812), bleef lang ongeëvenaard, ja zelfs onaangevuld, al werden na
hem ook de grondslagen gelegd voor de geschiedenis der jongere Nederlandsche
letterkunde, die hij niet had mogen schrijven. Eerst J.F. Willems vatte door zijne
Verhandeling van 1819, althans voor de Zuidelijke Nederlanden, zijne pen weder
op en bracht wat later (in 1827 en 1838) nog het een en ander bij tot betere kennis
van Maerlant, van wiens werken ook door Ph. Blommaert in 1838 en 1841 fragmenten
in het licht werden gezonden. In denzelfden tijd hield ook het onderzoek naar
Maerlant's grafzerk eenige Zuid-Nederlandsche oudheidkenners bezig.
Nieuwe belangstelling in de middeleeuwsche letterkunde was intusschen gewekt
door den geestdriftigen Duitschen dichter en geleerde H. Hoffmann von Fallersleben,
die in het eerste deel zijner Horae Belgicae (1833) een overzicht gaf van alles wat
er toen van onze middeleeuwsche schrijvers bekend was, en daarbij aan Maerlant
natuurlijk het leeuwendeel schonk. Zijn werk werd, nog vóór er in 1857 eene tweede,
geheel omgewerkte uitgave van verschenen was, gevolgd door een Uebersicht der
niederl. Volks-Literatur älterer Zeit van F.J. Mone (1838). Wat later (1844) maakte
zich ook een derde Duitscher, E. Kausler, voor Maerlant verdienstelijk door naar het
Comburgsche handschrift te Stuttgarteen paar zijner werken uit te geven, die toen
echter reeds naar andere handschriften het licht hadden gezien. Een vierde Duitscher
eindelijk, L. Tross, had toen (in 1837) ook reeds op het bestaan van een handschrift
van den Merlijn de opmerkzaamheid gevestigd, en de Utrechtsche hoogleeraar L.G.
Visscher had van dat handschrift in 1838 een uitvoerig verslag gegeven. Spoedig
echter werd het door den bezitter, den vorst van Bentheim-Steinfurt, weder aan aller
blikken onttrokken.
Middelerwijl waren in Noord-Nederland langzamerhand de strophische gedichten
van Maerlant uitgegeven, door de zorg van W.C. Ackersdijck (1824), A.C.W. Staring
(1834), M. Siegenbeek (1834 en 1841), G.J. Meijer (1838) en L.Ph.
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C. van den Bergh (1841) en had J. Clarisse ook de Heimlicheit der Heimlicheden
met uitvoerige aanteekeningen laten drukken (1838).
Krachtiger en degelijker echter kon eerst gewerkt worden op het gebied der
middelnederlandsche letterkunde, nadat jongere mannen, zich bij de hoofdaanvoerders
der Duitsche wetenschap, Grimm, Lachmann en Gervinus aansluitende, in 1843 eene
‘Vereeniging ter bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde’ hadden gesticht.
Wel werd door die vereeniging slechts één werk van Maerlant uitgegeven, namelijk
het in 1848 door J. Tideman bezorgde Leven van St Franciscus, maar de onverdroten
arbeid van hare stichters op het gebied van Nederlandsche taal en letterkunde kwam
ook Maerlant ten goede, zooals later ook blijken zou uit de werken van de
hoofdmannen der vereeniging, W.J.A. Jonckbloet en M. de Vries. Jonckbloet gaf in
zijne Geschiedenis der Middelnederlandsche Dichtkunst in 1854 de eerste uitvoerige
beschouwing van Maerlant's leven en werken tegenover de niet geheel
onverdienstelijke, maar toch in menig opzicht gebrekkige proeven, welke oudere
geleerden als B.H. Lulofs in zijn weifelend Handboek (1845) en L.G. Visscher in
zijne slordige Beknopte geschiedenis (1851) hadden geleverd. De Vries richtte (met
zijnen oudsten leerling, E. Verwijs, die ook in 1857 eene critische uitgave der drie
Martijns bezorgde) voor Maerlant een kolossaal gedenkteeken op in de - naar de
nieuwe methode van tekstcritiek behandelde - tweede uitgave van den Spiegel
Historiael (1857-1863).
In denzelfden tijd, waarin in Noord-Nederland eene geleerde beweging was ontstaan
om de wetenschap der Nederlandsche taal en letterkunde op degelijker grondslagen
te vestigen en volgens eene strengere methode te beoefenen, was ook in
Zuid-Nederland eene volksbeweging op touw gezet, die aanvankelijk wel van anderen
aard was en ten doel had, de in België tot dien tijd toe zoozeer verguisde
Nederlandsche taal in hare eer en hare rechten te herstellen, maar die zich toch al
spoedig bij die van Noord-Nederland aansloot. De hoofdman dier beweging toch sinds de Gentsche betooging van 1841 als de Vlaamsche beweging bekend - Jan
Frans Willems begreep terecht, dat het goed recht der Nederlandsche taal in België
niet beter kon ver-
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dedigd worden dan door te wijzen op het verleden, waarin hare letterkunde zoo
weelderig had gebloeid, op de middeleeuwen dus; en dat derhalve studie van die
middeleeuwsche letterkunde voor ieder Vlaming plicht was. Studie van die letterkunde
nu was in de eerste plaats studie van de gedichten van Maerlant, den
hoofdvertegenwoordiger van het bloeiend Vlaanderen der dertiende eeuw. En terwijl
die beweging hare kracht vond in het verleden, zocht zij haren steun bij het heden,
bij Noord-Nederland, waar toen zoowel letterkunde als wetenschap tot nieuwen bloei
waren geraakt.
Op de taal- en letterkundige congressen, die sinds 1849 beurtelings in Zuid- en
Noord-Nederland gehouden werden, reikten beide bewegingen elkaar de hand. Geen
wonder dan ook, dat Maerlant's werken daar aan de orde van den dag kwamen en
langen tijd bleven, te meer daar de beide deelen van Nederland in vriendschappelijken
strijd zijnen persoon aan elkaar meenden te mogen betwisten. In 1862 werd die strijd
ten voordeele van Zuid-Nederland beslecht, ondanks het protest van den vurigen,
maar weinig critischen D. Buddingh, dat van 1859 af herhaaldelijk tot nog in 1874
weerklonk.
Het behoorde tot de eerste overwinningen der Vlaamsche beweging, dat bij
koninklijk besluit van 1 December 1845 aan de Belgische Academie van
Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten last werd gegeven, eene uitgave van
de gedenkstukken der nationale letterkunde voor te bereiden. De dood van Willems
(in 1846), aan wien was opgedragen daartoe een plan te ontwerpen, deed de uitvoering
van dien last verschuiven tot 1848. De toen benoemde commissie van vijf leden
werkte zóó langzaam, dat eerst in 1854 tot de uitgave kon besloten worden, maar
toen waren het ook de nog ongedrukte werken van Maerlant, die het eerst voor de
uitgave werden aangewezen. Binnen korten tijd verschenen dientengevolge op
staatskosten het eerste deel van Der Naturen Bloeme (1857), uitgegeven door J.H.
Bormans, de Rijmbijbel (1858-59), bezorgd door J. David, en de Alexander (1860-61),
bewerkt door F.A. Snellaert, die reeds in 1854 in eene belangrijke redevoering den
roem van Maerlant had verkondigd.
Terwijl deze uitgaven nog in bewerking waren, verscheen er
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opnieuw een koninklijk besluit - van 20 Mei 1859 - waarbij het oprichten van een
standbeeld voor Maerlant te Damme werd bevolen en een aanzienlijke prijs werd
uitgeloofd voor een Vlaamsch lofdicht op dien dichter. De prijs werd behaald door
Jan van Beers, wiens lierzang in 1860 werd gedrukt. Bovendien loofde de regeering
ook nog eenen prijs uit voor de beste verhandeling over Maerlant's leven en werken.
De verhandeling van C.A. Serrure, Jacob van Maerlant, werd bekroond, in 1861 op
last van het staatsbestuur uitgegeven, in 1867 herdrukt en in 1872 omgewerkt in
Serrure's Letterkundige geschiedenis van Vlaanderen opgenomen. In 1861 zag ook
nog eene andere monographie over Maerlant het licht, van de hand van K. Versnaeyen,
die in het vorige jaar eene Beschrijving der Maerlant's feesten had uitgegeven.
Den 9den Sept. 1860 toch werd, na het uitreiken der prijzen voor de bekroningen
en nadat Jan van Beers zijn gedicht had voorgedragen, het standbeeld van Maerlant
onthuld, dat, door H. Pickery van Brugge ontworpen in den geest der portretten van
Dante, maar minder somber, geplaatst was vóór het vijftiendeëeuwsche, maar nu
jammerlijk verwaarloosde raadhuis van het tot een armoedig dorp geslonken stadje
Damme.
De gouverneur van West-Vlaanderen, B. Vrambout, die zoo krachtig deze
huldebetooning aan Maerlant en den Vlaamschen volksgeest had gesteund, voerde
bij dat nationale feest ook namens de regeering het woord; maar de eigenlijke feestrede
werd uitgesproken door Prof. M. de Vries, den welsprekendsten en geleerdsten der
uit alle oorden van Noord- en Zuid-Nederland samengevloeide Maerlantvereerders(1).
In Jacob van Maerlant eerde Noord en Zuid bij die gelegenheid de krachtigste en
veelzijdigste verpersoonlijking van den Nederlandschen volksgeest der middeleeuwen,
den gloedvollen heraut van beschaving en verlichting, den strijder voor vrijheid in

(1) Eene verkleinde copie van dat beeld, door den beeldhouwer van het standbeeld vervaardigd,
werd daarom den 8sten Nov. 1874 door oudleerlingen en vrienden aangeboden aan Prof. De
Vries, toen deze den dag vierde, waarop hij voor vijf en twintig jaar als hoogleeraar was
opgetreden.
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denken en spreken, voor gelijkheid van recht bij broederlijke gezindheid, den
bestrijder van priesterdwingelandij en adeltrots, domheid en onwaarheid. En men
eerde dat in hem vooral, omdat men met hem wilde strijden in den grooten strijd,
waartoe men telkens weder wordt geroepen, ook al schijnt de overwinning voor een
oogenblik behaald. En de mannen der Vlaamsche beweging eerden in hem nog
bovendien den dichter, die hun de leuze ‘Walsch is valsch’ had geleerd.
De geestdrift, waarvan 1860 getuigde, kon natuurlijk niet blijven flikkeren, althans
niet in dezelfde mate. Het schijnt zelfs, of men door de oprichting van het standbeeld
aan den plicht der dankbaarheid had voldaan. In elk geval werd daarmee een tijdvak
in de geschiedenis van Maerlant's naroem afgesloten. De eerste jaren, die er op
volgden, waren voor de studie van Maerlant magere jaren.
Er ontwaakte eerst weer nieuwe belangstelling - en nu van zuiver
wetenschappelijken aard - toen in 1870 eerst Ferdinand von Hellwald bekend maakte,
dat hij een handschrift der verloren gewaande tweede partie van den Spiegel Historiael
in Weenen had ontdekt, waarvan de uitgave dadelijk door hem met M. de Vries en
E. Verwijs werd ondernomen, en vervolgens in 1871 J.A. Wolff mededeelde, dat
een volledig handschrift der destijds nog slechts uit fragmenten bekende Historie
van Troyen zich op het kasteel Wisch bevond. Dr J. Verdam bestudeerde het en gaf
er episodes van uit (1874), en toen dat handschrift Maerlant ook als dichter van den
Torec had doen kennen, bezorgde ik van dien roman eene nieuwe uitgave (1875),
terwijl ik door dat alles werd opgewekt, om in 1877 deze monographie over Maerlant's
werken te schrijven(1) waarvan ik nu een tweeden druk mocht bewerken.

(1) Naar aanleiding daarvan verscheen in de Allgemeine Zeitung van 1878 No 13 en 15 Beilage,
eene uitvoerige verhandeling: Jacob von Maerlant ein Culturbild des 13 Jahrhunderts van
de hand van Ferdinand von Hellwald, die ook in zijne, door Lina Schneider voltooide en in
druk bezorgde Geschichte der Niederländische Litteratur (Leipzig 1887) tamelijk uitvoerig
over Maerlant handelde. Overigens kunnen de Duitschers onzen dichter leeren kennen uit
de beknopte overzichten van zijn leven en zijne werken, door Dr E. Martin gegeven in de
Allgemeine Deutsche Biographie XX (Leipzig 1884) p. 41-46, en door mij in Paul's Grundriss
der Germanischen Philologie II (Strassburg 1890) p. 464-467. Franschen kunnen eene
uitstekende beschouwing over Maerlant vinden in het werk van J. Stecher, Histoire de la
littérature Néerlandaise en Belgique, Bruxelles 1887.
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Dat was te meer noodig geworden, omdat de studie van Maerlant's werken in de
laatste vijftien jaar niet stil heeft gestaan. Niet alleen was Jonckbloet voortgegaan
met de uitkomsten zijner studiën in de verschillende uitgaven zijner Geschiedenis
der Nederlandsche Letterkunde (1868-1885) op te nemen, die ik trouwens gedeeltelijk
in het eerste deel mijner Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde (1887) meende
te moeten bestrijden; maar van Maerlant's werken verschenen in dien tijd ook
belangrijke tekstuitgaven. Verwijs voltooide in 1878 de eerste volleledige uitgave
van Der Naturen Bloeme en gaf in 1880 het eerst alle Strophische Gedichten in eenen
bundel vereenigd uit. De Alexander zag in 1882 voor de tweede maal het licht in de,
in menig opzicht voor de studie van Maerlant belangrijke, uitgave van Dr J. Franck;
en Dr J. van Vloten, die ook in 1878 eenige strophische gedichten had uitgegeven
en reeds meermalen over Maerlant de pen had gevoerd, slaagde er in, het Steinfortsche
handschrift van den Merlijn uit het duister te voorschijn te halen en in 1882 in het
licht te zenden. Het eenige werk van Maerlant, dat nog niet volledig het licht had
gezien, was toen nog de Historie van Troyen, en het behoorde nu tot de eerste zorgen
van de in 1886 opgerichte Koninklijke Vlaamsche Academie, om ook dat omvangrijke
werk te doen drukken. Nap. de Pauw en Edw. Gailliard werden daarmee belast; in
1889 verscheen van die uitgave het eerste, in 1891 het laatste deel, waarmee nu alle
nog bekende werken van Maerlant gedrukt zijn.
Daarmee behoeft echter de rij der Maerlantstudiën nog niet afgesloten te wezen.
Op het terugvinden van enkele nog verloren, maar door hem zelf vermelde werken
des dichters mogen wij blijven hopen, en voor de herstelling der bestaande teksten,
ook door het telkens weervinden van nieuwe, soms betere handschriften, is nog veel
te doen overgebleven, ook na de ijverige werkzaamheid van J. Verdam op dat gebied;
terwijl verder de
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taal- en stijleigenaardigheden in Maerlant's werken langs den vooral door J. Franck
gebaanden weg nog meer in bijzonderheden moeten worden bestudeerd.
Intusschen hebben de Bloemlezing van Mnl. dichters van E. Verwijs en de uitgave
der beide laatste strophische gedichten van Maerlant door J.F.J. Heremans aan onzen
dichter ook den toegang tot de middelbare scholen en gymnasia en de kringen der
onderwijzers verschaft; zelfs kleinere geschiedboekjes over Nederlandsche letterkunde
brengen 's dichters naam op de lippen der schooljeugd, en het Willemsfonds, dat te
Gent zijnen hoofdzetel heeft, zorgde er voor, dat Maerlant ook bij het volk meer
bekend zou worden door eene populaire monographie over Jacob van Maerlant door
A. Vermast (1890) onder zijne volksboekjes op te nemen.
Ook te Brugge wordt Maerlant's nagedachtenis in eere gehouden. De daar in 1883
door jongelieden gestichte letterkundige kring ‘Maerlant's zonen’ doet jaarlijks eene
bedevaart naar het naburige Damme en legt daar eenen krans neer op het voetstuk
van het standbeeld, dat daar - al te eenzaam! - Maerlant's roem bij het nageslacht
verkondigt. Toen ik in Aug. 1891 bij gelegenheid van het een en twintigste taal en
letterkundig congres, dat te Gent gehouden werd, ook eene bedevaart naar Damme
mocht doen, en ook den ouden toren betrad, waaronder eens Maerlant's overschot
aan de aarde werd toevertrouwd, hoorde ik daar, te midden van gruis en stof, het
weerklinken van den beitelslag op den harden steen: de werklieden waren bezig aan
het herstellen van dat gedenkteeken der twaalfde eeuw, waarin door bemoeiing van
den baron Béthune de Villers weldra een nieuwe gedenksteen de plaats zal aanwijzen,
waar Maerlant begraven is.
Dat Maerlant die dankbare hulde waardig is, dat zijn karakter en zijn talent ieders
bewondering, dat zijne werken de zorgvuldigste studie verdienen, zal tegenwoordig
niet licht meer worden betwijfeld. Onder zijne landgenooten in de dertiende eeuw
had hij zijn' gelijke niet, en naast zijne tijdgenooten onder de Fransche en Duitsche
dichters neemt hij eene eervolle plaats in. De romandichters, van welke hij tevens
mededinger en tegenstander was, en zijne geestverwanten, zooals Rustebuef, Guiot
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de Provins, Winsbeke, Thomasîn von Zerclaere, Hugo von Trimberg en anderen,
overtrof hij in veelzijdigheid en geleerdheid, terwijl hij zich door zuiverheid van taal
en stijl, gemakkelijkheid van versbouw, en in verscheidene gedichten ook door
dichterlijken gloed, gemakkelijk met hen kan meten.
Slechts één dichter onder zijne jongere tijdgenooten en geestverwanten staat zóó
hoog, dat eene vergelijking met hem reeds terstond ten nadeele van Maerlant moet
uitvallen. Die dichter echter is een van die weinige reuzen, wier grootheid alle begrip
te boven gaat, en die dan ook door hun verwonderlijk genie in staat zijn gesteld
gedurende tal van eeuwen als groote en goede genii de menschheid te blijven geleiden
naar het rijke wonderland der dichterlijke bezieling: die ontzagwekkendste van
Maerlant's tijdgenooten is Dante Alighieri.
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Bladwijzer van persoonsnamen(1).
Abaelardus, 127, 137, 328, 344.
Accursius, 330.
Adam van Bremen, 364.
Adenes li Rois, 7.
Adriaan I (Paus), 94 vlg.
Aken, zie Hein van Aken.
Alaerd, gardiaan te Utrecht, 68.
Alanus ab Insulis, 265, 329.
Albericus, abt van Cisteaux, 226.
Albericus Triumfontium, 364.
Albertus Aquensis, 156.
Albertus Magnus, 60 vlg., 99, 108, 111, 127, 140, 316, 499.
Albrecht van Voorne, 44, 310.
Alcuinus, 327 vlg.
Aleida van Boelare, 296.
Alexander de Groote, 157 vlg., 414-418.
Alexander III (Paus), 179, 326.
Alexander IV (Paus), 200, 204, 230.
Alexandre de Bernay, 404, 417.
Alexander van Hales, 99, 120, 127, 132, 329, 357.
Alexander van Villedieu, 333.
Almarik van Bena, 131, 328.
Amand (St.), 224, 501.
Ambrosius, 81, 172, 349.
Amour (St.), zie Willem van St. Amour.
Anastasius I (Keizer), 237.
Anastasius II (Paus), 237.
Andeli, zie Henri d'Andeli.
Andrea de Mozzi, 201.
Anselmus van Canterbury, 88, 106, 108.
Apollodorus, zie Demetricus.
Aquaviva, 81.
Aquinas, zie Thomas Aquinas.
Aristoteles, 59, 131 vlg., 343, 349, 355, 387, 404, 437, 487.
Arius, 82 vlg., 103.
Arnaud de Marveil, 268.
Arnoud I, graaf van Vlaanderen, 13, 14, 371 vlg.
Arnoud II, graaf van Vlaanderen, 372.
Arnulf van Audenaarde, 295.
Arrianus (Flavius), 414.
Assenede, zie Diederik van Assenede.
Athanasius (Pseudo), 83, 102-105.
Attila, 392, 403.
(1) Hierin wordt niet verwezen naar alle persoonsnamen, die in dit werk voorkomen; de namen
van hen, die na de middeleeuwen leefden, zijn weggelaten.
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Audacre, forestier van Vlaanderen, 391.
Augustinus, 85, 146, 349, 452, 484.
Azo, 330, 356.
Basilius de Groote, 349.
Beatrix van Vlaanderen, 74, 227.
Beda Venerabilis, 96, 341, 364.
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Benedictus (St.), 225.
Benedictus V (Paus), 240.
Benedictus IX (Paus), 240 vlg.
Benoit de St. More, 49 vlg., 378 vlg., 411-413.
Berengarius, 91.
Bernay, zie Alexandre de Bernay.
Bernard van Clairvaux, 71, 120, 140, 146, 154, 381.
Berno, abt van Clugny, 225.
Berthold van Regensburg, 231.
Boccaccio, 200.
Boendale, zie Jan Boendale.
Boëtius, 134, 343.
Bonacursio, 294.
Bonaventura, 68, 120, 127, 128, 130, 132, 140, 149, 329.
Bonifacius II (Paus), 87.
Bonifacius III (Paus), 233.
Bonifacius VIII (Paus), 99, 187, 215, 216.
Borron, zie Robert de Borron.
Boudewijn I, graaf van Vlaanderen, 391.
Boudewijn III, graaf van Vlaanderen, 371 vlg.
Boudewijn IV, graaf van Vlaanderen, 11.
Boudewijn V, graaf van Vlaanderen, 13, 372, 423.
Boudewijn VI, graaf van Vlaanderen, 14, 372.
Boudewijn VII, graaf van Vlaanderen, 14 vlg.
Boudewijn VIII, graaf van Vlaanderen, 154, 157, 259, 370, 372.
Breidel, zie Jan Breidel.
Brito, zie Guilielmus Brito.
Brunehilde, 10.
Bukelare, zie Johannes Bukelare.
Burchard van Avesnes, 180 vlg., 330,
Caesar (C. Julius), 339, 362.
Calfstaf, 383.
Calixtus II (Paus), 423.
Cantimpré, zie Thomas van Cantimpré.
Cassiodorus, 331, 346.
Cato (Pseudo), 323-325, 383.
Cats, zie Nicolaas van Cats.
Celano, zie Thomas de Celano.
Celestinus III (Paus), 18.
Chastillon, zie Gauthier de Chastillon.
Chrestien de Troyes, 16, 17, 406 vlg.
Cicero, 133, 333, 343, 387.
Clairvaux, zie Bernard van Clairvaux.
Clays van Haerlem, 368, 404.
Claudius, bisschop van Turijn, 95, 327.
Clemens III (Paus), 235.
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Clemens IV (Paus), 160.
Clemens VI (Paus), 99.
Clerc (le), zie Guillaume le Clerc.
Coinsi, zie Gauthier de Coinsi.
Comestor, zie Petrus Comestor.
Coninck, zie Pieter de Coninck.
Constantinus Copronymus, 94.
Constantinus Magnus, 316, 448.
Corbeil, zie Gilles de Corbeil.
Corboga, 158.
Curtius (Quintus), 414 vlg.
Damiani, zie Petrus Damiani.
Dante Alighieri, 24, 127, 201, 202 vlg., 215 vlg., 236, 237, 258, 317 vlg., 526.
Dares Phrygius, 394, 411 vlg.
David van Dinant, 131, 329.
David van Regensburg, 231.
Demetricus Apollodorus, 349.
Dengotgaf, zie Segher Dengotgaf.
Dictys Cretensis, 411 vlg.
Diederik van den Elzas, graaf van Vlaanderen, 154, 210, 259, 372.
Diederik van Assenede, 408, 449.
Dionysius medicus, 349.
Dominicus (St.), 127.
Donatus, 323 vlg.
Duns Scotus, 120, 329, 330.
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Eike von Repgow, 292, 357.
Einhard, 364, 422.
Elstrude van Vlaanderen, 12.
Emo, abt van Wittewierum, 160, 179, 321.
Empedocles, 353.
Engelbrecht, aartsbisschop van Keulen, 207.
Erigena, zie Johannes Scotus Erigena.
Erluinus van Montreuil, 13.
Ermoldus Nigellus, 338.
Eucherius, bisschop van Lyon, 217.
Eudes van Douay, 329.
Eugenius IV (Paus), 145.
Eusebius, 364, 413, 417.
Evervinus van Steinfelden, 301.
Fabius Planciades Fulgentius, 317.
Ferdinand, koning van Arragon, 290.
Ferrand van Portugal, 279.
Flavius Josephus, 65, 380, 394, 417.
Floris III, graaf van Holland, 24.
Floris V, graaf van Holland, 44, 59, 73 vlg., 194, 209, 310 vlg., 322, 325, 376.
Folcuinus, 371.
Formosus (Paus), 239 vlg.
Franciscus van Assisi, 127, 130, 168 vlg., 176.
Fredegarius, 364, 366.
Frederik Barbarossa (Keizer), 155.
Frederik II (Keizer), 36, 157, 236, 331.
Fritslar, zie Herbort von Fritslâr.
Frodoardus, 422.
Fulco van Anjou, 154.
Fulco, grootmeester der tempeliers, 210.
Fulco van Parijs, 245.
Fulgentius, zie Fabius.
Galbertus van Brugge, 371.
Galenus, 347.
Gauthier de Chastillon, 33 vlg., 37, 160, 415, 457, 458.
Gauthier de Coinsi, 191.
Gheile (Vrouwe), 37-39.
Genserik, 82.
Gerard, bisschop van Kamerijk, 91.
Gervasius, aartsbisschop van Rheims, 13.
Gervasius Tilberiensis, 318.
Giano della Bella, 258.
Gijsbrecht van Aemstel, 193.
Gilbertus van Doornik, 329.
Gilbertus Parretanus, 127.
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Gilles de Corbeil, 34.
Gillis de Wevel, 501.
Giotto, 272.
Giraldus Cambrensis, 420
Gislebert, kanselier van Henegouwen, 371.
Ghistele, zie Jan van Ghistele.
Godeschalck, gardiaan te Utrecht, 68.
Godevaert van Bouillon, 386 vlg., 408.
Godfried van Monmouth, 364. 381, 406, 419, 420 vlg.
Gottschalk, 88.
Gratianus, 356.
Gregorius de Groote (Paus), 81, 96 98, 147.
Gregorius VII (Paus), 178 vlg., 184, 234 vlg.
Gregorius IX (Paus), 93, 203, 210, 356.
Gregorius X (Paus), 103, 162, 163.
Gregorius XI (Paus), 236.
Gualtherus van Brugge, 371.
Guy van Lusignan, 159.
Guy van Dampierre, graaf van Vlaandederen, 44, 74, 191 vlg., 281 vlg., 285,
286, 309, 311 vlg.
Guy de Cambrai, 404, 417.
Guido van Arezzo, 345.
Guilielmus Brito, 25.
Guillaume le Clerc, 16.
Guillermus, aartsbisschop van Rheims, 37.
Guiot de Provins, 214, 348.
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Hales, zie Alexander van Hales.
Heelu, zie Jan van Heelu.
Hein van Aken, 159, 508.
Helbling, zie Siegfried Helbling.
Helias, zie Petrus Helias.
Helinand, 318, 364, 389 vlg., 393, 413, 422.
Hendrik IV (Keizer), 234 vlg.
Hendrik V (Keizer), 235.
Hendrik III, koning van Engeland, 203, 210.
Hendrik II, hertog van Brabant, 194.
Hendrik III, hertog van Brabant, 36 vlg., 207, 307 vlg.
Hendrik van Vianden, bisschop van Utrecht, 193.
Hendrik III, bisschop van Luik, 200, 207.
Hendrik van Gent, 56, 195, 301 vlg., 329.
Hendrik die lettersnider, 512.
Hendrik van Leuven, 257.
Hendrik van Veldeke, 383, 403, 440.
Hendrik van Voorne, 44.
Henri d'Andeli, 404.
Herbert le Duc, 405.
Herbort von Fritslâr, 50.
Hermannus Contractus, 364.
Herodotus, 362, 363.
Heronymus (St.), 81, 121, 317, 349, 364, 380, 388 vlg.
Hincmar, 88.
Hippocrates, 347, 354.
Hoyer van Falkenstein, 357.
Honorius III (Paus), 18, 180.
Honorius Augustodunensis, 36.
Horatius Flaccus, 133.
Hrabanus Maurus, 88, 328.
Hugo van Fleury, 392, 422.
Hugo van St. Pol, 423.
Hugo van Tabarie, 159.
Hugo von Trimberg, 189, 207, 215, 221.
Hugo van St. Victor, 126, 134, 138, 167.
Humbertus de Romanis, 162 vlg.
Ingelram, forestier van Vlaanderen, 391. I nnocentius II (Paus), 423.
Innocentius III (Paus), 18, 180, 326.
Innocentius IV (Paus), 36, 203, 211, 326, 329.
Isabeau de Bavière, 47.
Isidorus van Sevilla, 139, 331, 349, 448, 484.
Jacob van den Damme, 67.
Jacob van Vitry, 139, 201, 349, 484.
Jacopone di Todi, 215.
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Jan I, hertog van Brabant, 17, 181, 196, 207 vlg., 253 vlg., 257, 280.
Jan III, hertog van Brabant, 324 vlg.
Jan van Nassau, elect van Utrecht, 67, 193, 206, 209 vlg., 218.
Jan van Zyrik, bisschop van Utrecht, 99 vlg., 201.
Jan I, bisschop van Luik, 194.
Jan III, bisschop van Luik, 207.
Jan de Beere, 502.
Jan Boendale, 331, 332 vlg., 343, 345, 346, 356, 357, 437-439, 453, 461, 464,
475-477, 479, 480 vlg, 491, 493, 494 vlg., 502-507.
Jan Breidel, 285.
Jan van Campanië, 418.
Jan van Ghistele, 285.
Jan van Heelu, 193, 196, 254, 275, 448.
Jan van Ruusbroec, 231 vlg.
Jan Wasselins, 502.
Jan de Weert, 66 vlg., 508 vlg.
Jean le Venelais, 404, 417.
Johanna (Pausin), 237 239.
Johanna van Frankrijk, 269.
Johanna, gravin van Vlaanderen, 227, 229, 279, 295 vlg., 309.
Johannes XII (Paus), 240.
Johannes Bukelare, 77, 511.
Johannes Damascenus, 381.
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Johannes de Loe, 511.
Johannes van Salisbury, 127, 131, 167, 193, 195. 210, 333, 344.
Johannes Scotus Erigena, 109, 137 vlg., 327 vlg.
Johannes van Yperen, 259.
Joinville, 168.
Jornandes, 380.
Julius Valerius, 416, 418.
Justinus, 302, 417.
Juvenalis, 133.
Kallisthenes (Pseudo), 416.
Karel de Groote, 5, 95, 233, 392 vlg., 421-426.
Karel de Dikke van Frankrijk, 96.
Koenraad van Marburg, 93.
Koenraad van Megenberg, 61.
Koenraad van Montferrat, 155, 158 vlg., 408.
Koenraad van Querfurt, 318.
Koenraad van Würzburg, 379.
Lactantius, 316.
Lambert li Tors, 404, 417.
Lambrecht van Leuven, 387.
Leo VIII (Paus), 240.
Leo IX (Paus), 234.
Leo (aartspriester), 418.
Liederijc, forestier van Vlaanderen, 391.
Livinus (Titus), 363.
Lodewijk IX, koning van Frankrijk, 73, 157, 160 vlg., 194, 215, 328, 396.
Lodewijk XII, koning van Frankrijk, 306.
Lodewijk van Velthem, 45, 76, 194, 498 500.
Lombardus, zie Petrus Lombardus.
Lucretius, 353.
Malelas, 364.
Malmesbury, zie Willem van Malmesbury.
Maps, zie Walter Maps.
Marbodeus van Rennes, 48.
Margareta II, gravin van Vlaanderen, 180 vlg., 223, 227, 255, 281 vlg., 296,
298.
Margriete Ser Thomaes, 502.
Margriete van Wachtbeke, 502.
Maria van Berlaer, 498.
Marie de France, 407.
Marius Victorinus, 316.
Martianus Capella, 331.
Martijn van Thorout, 147.
Martinus van Braga, 133, 380.
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Martinus Polonus, 239, 393.
Mathilde van Vlaanderen, 259.
Mathilde, dochter van Boudewijn V, 12.
Mattheus Parisiensis, 204, 329, 338, 364, 366.
Megenberg, zie Koenraad van Megenberg.
Melis Stoke, 160, 166, 194, 206, 244, 275, 310 vlg., 325, 373-377, 448.
Melito van Sardes, 112.
Nangis, zie Willem van Nangis.
Nepos (Cornelius), 411 vlg., 416.
Nestorius, 89 vlg.
Nicolaas III (Paus), 216.
Nicolaas IV (Paus), 191 vlg., 224.
Niclaas van Biervliet, 284 vlg.
Nicolaas van Cats, 44, 61 vlg.
Nicolas de Senlis, 423.
Noydekijn, 383.
Norbert van Xanten, 227.
Octavianus (Keizer), 405.
Octavianus degli Ubaldini, 236.
Odo, abt van Clugny, 225.
Odofredus, 330.
Origenes, 137.
Orosius, 380, 413, 417.
Otto I (Keizer), 240.
Otto van Freisingen, 364.
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Ovidius Naso, 133, 378 vlg., 404.
Pachomius, 221.
Paschalis II (Paus), 235.
Paschasius Radbertus, 120.
Paulus II (Paus), 99.
Paulus Diaconus, 381.
Pelagius, 83-85,
Pelagius II (Paus), 233.
Persius (Aulus), 133.
Petronius Arbiter, 270 vlg.
Petrus Alfonsus, 36.
Petrus van Amiens, 153.
Petrus Comestor, 64, 338, 340, 358 vlg., 417.
Petrus Damiani, 113, 240 vlg.
Petrus Helias, 342.
Petrus Lombardus, 88, 126 vlg, 145, 328, 358.
Petrus Pictavus, 127.
Petrus de Rosiaco, 245.
Philips August, koning van Frankrijk, 25 vlg., 160, 328.
Philips III, koning van Frankrijk, 281 vlg.
Philips IV, koning van Frankrijk, 187, 224, 283, 285
Philips van den Elzas, graaf van Vlaanderen, 15, 24, 154, 210, 294, 372.
Philips van Namen, 259.
Philips van Tiedi en Lauretto, 275.
Philips van Dreux, bisschop van Beauvais, 193.
Philip Utenbroeke, 75, 443, 498 vlg., 501.
Phocas (Keizer), 233.
Photinus, diaken van Thessalonica, 237.
Pieter de Coninck, 285.
Platearius, 349.
Plato, 109, 131, 132 vlg., 213, 339, 343, 425.
Plinius Secundus, 349, 387, 489.
Plutarchus, 387.
Polybius, 362.
Porphyrius, 343.
Priscianus, 333.
Proba Faltonio, 316.
Prosper, 364.
Quinctilianus, 333.
Radulphus, bisschop van Luik, 216.
Raimond III van Tripoli, 159.
Raimundus de Penneforte, 356.
Regino, 364.
Reinerius de Orio, 209.

J. te Winkel, Maerlant's werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw

Repgow, zie Eike von Repgow.
Richard Leeuwenhart, 155, 193.
Richard van St. Victor, 126, 167.
Robert II, graaf van Vlaanderen, 15, 154.
Robert III, graaf van Vlaanderen, 283, 284 vlg., 286.
Robert, bisschop van Kamerijk, 193.
Robert Grosthead, bisschop van Lincoln, 204.
Robert, abt van Cisteaux. 226.
Robert de Borron, 45 vlg., 419.
Robert de Sorbon, 328.
Roeland, 10.
Roger Baco, 204, 330.
Rudolf van Habsburg. 17, 253.
Rudolf van Ems, 379.
Rustebuef, 70, 76, 189, 197, 198, 214 vlg., 225, 227, 229, 230, 250 vlg., 253,
262, 263 vlg., 271.
Ruusbroec, zie Jan van Ruusbroec.
Salah-eddin, 159 vlg,
Salisbury, zie Johannes van Salisbury.
Saxo grammaticus, 364.
Segher Dengotgaf, 50, 452.
Seneca, 133 vlg., 387.
Senlis zie Nicolas de Senlis.
Septimius (Lucius, 411 vlg.
Sergius III (Paus), 239 vlg.
Servius, 316.
Sewalus, aartsbisschop van York, 204.
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Sibylle van Anjou, 154.
Siegfried, aartsbisschop van Keulen, 193, 196.
Siegfried II, aartsbisschop van Mainz, 208.
Siegfried III, aartsbisschop van Mainz, 208.
Siegfried van Guines, 12.
Siegfried Helbling, 494.
Sigebert van Gembloux, 234 vlg., 364, 392, 393, 394, 420, 422.
Silvester II Paus), 240, 316.
Simon, abt van St. Bertijn, 371.
Simon van Doornik, 329.
Simon Elyaes, 502.
Sohier van Kortrijk, 329.
Solinus (C. Julius), 349.
Statius (Papinius), 133, 378 vlg.
Stephanus V (Paus), 239 vlg.
Stephanus VI (Paus), 240.
Stephanus, bisschop van Doornik, 130.
Stephanus Harding, abt van Cisteaux, 226.
Stoke, zie Melis Stoke.
Tacitus, 362, 363.
Terentius Afer, 133.
Thaddaeus, 330, 348.
Theodorik de Groote, 403.
Theophrastus, 133.
Thomas Aquinas, 80 vlg., 93, 99, 100, 103, 104 vlg., 108, 109, 110 vlg, 120,
127 vlg, 145 vlg., 230, 329.
Thomas van Cantimpré, 60 vlg., 198, 349 vlg., 483.
Thomas de Celano, 68.
Thomasin von Zerclaere, 54, 189, 215, 218 vlg., 248, 249, 251 vlg., 266 vlg.,
399-401.
Thucydides, 362, 363.
Todi, zie Jacopone di Todi.
Trasamundus, 82.
Trimberg, zie Hugo von Trimberg.
Troyes, zie Chrestien de Troyes.
Turoldos, 9.
Turpinus, 422-424.
Udelin, 216.
Uguccio van Pisa, 342.
Urbanus II (Paus), 98, 235.
Urbanus VI (Paus), 99.
Utenbroeke, zie Philip Utenbroeke.
Utenhove, zie Willem Utenhove.
Ve'deke, zie Hendrik van Veldeke.
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Velthem, zie Lodewijk van Velthem.
Venelais, zie Jean le Venelais.
Victor (St.), zie Hugo, Richard en Walter van St. Victor.
Villani (Giovanni), 275, 285.
Villehardouin, 457.
Vincentius van Beauvais, 61, 73, 155, 353, 367, 369, 413 vlg., 417 vlg., 420
vlg., 422.
Virgilius Maro, 133, 316-319, 378 vlg., 393.
Vitry, zie Jacob van Vitry.
Vortigern, 419.
Wace, 293.
Walter van Geroldseck, bisschop van Straatsburg, 206.
Walter Maps, 56, 213 vlg.
Walter van Oxford, 421.
Walter van St. Victor, 127.
Weert de, zie Jan de Weert.
Wevel, zie Gillis de Wevel.
Willem de Veroveraar, 12.
Willem I, graaf van Holland, 157.
Willem I, graaf van Holland, 297, 310.
Willem van Normandije, 13, 294.
Willem II, bisschop van Utrecht, 194.
Willem van St. Amour, 230, 329.
Willem van Malmesbury, 96, 240, 364, 393.
Willem van Nangis, 371.
Willem van Newbury, 420.
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Willem van den Pitte, 502.
Willem, dichter van den ‘Reinaert’, 179 vlg., 190, 408, 449, 481 vlg.
Willem Utenhove, 383, 395.
Winsbeke, 206, 266.
Xenophon, 362.
Zerclaere, zie Thomasin von Zerclaere.

Bladwijzer voor Maerlant's werken(1).
Alexanders Geesten, bl. 30-39, 157-160, 334, 337, 409 vlg., 414-418, 458, 482
vlg. I vs. 1-30 bl. 32 vlg.; I vs. 1094-1098 bl. 29; III vs. 711-718 bl. 159; IV vs.
1487 vlg. bl. 173; IV vs. 1617-1619 bl. 37; IV vs. 1710 bl. 472; IV vs. 1719
vlg. bl. 38; V vs. 1215 vlg. bl. 405; V vs. 1223-1234 bl. 36 vlg.; VII vs. 657-661
bl. 36; VII vs. 1145-1151 bl. 158; VIII vs. 117 bl. 405; VIII vs. 119 bl. 404; X
vs. 1516-1520 bl. 37 vlg.
Merline (Boec van) bl. 31, 44-46, 418 421.
Vs. 37-39 bl. 31, 43; vs. 218 bl. 45; vs. 2013-2900 bl. 44, 118 vlg., 356.
Torec, bl. 31, 47 vlg.
Vs. 1228 49 bl. 39 vlg.; vs. 2525 bl. 267; vs. 2532-93 bl. 41 vlg.; vs. 3227-66
bl. 40.
Lapidarijs, bl. 48.
Sompniarijs, bl. 48.
Historie van Troyen, bl. 30 vlg., 48-52, 334, 378 vlg., 409 vlg., 411-414.
Vs. 57-60 bl. 30 vlg.; vs. 2661 bl. 412; vs. 4779 bl. 378; vs. 16048-69 bl. 39
vlg.; vs. 36832 bl. 403.
Eerste Martijn, bl. 55-57, 462, 502, 506-512.
Vs. 1-52 bl. 245 vlg.; vs. 53-130 bl. 252 vlg.; vs. 131-195 bl. 248 vlg.; vs.
196-234 bl. 88 vlg.; vs. 135-312 bl. 86 vlg.; vs. 313-455 bl. 52 vlg., 149 vlg.,
171 vlg.; vs. 456-585 bl. 288, 291-293; vs. 586-650 bl. 299 vlg.; vs. 651-767
bl. 56; vs. 768-871 bl. 174 vlg.; vs. 872-975 bl. 53 vlg.

(1) In dezen bladwijzer is verwezen naar die bladzijden, waar eenig werk van Maerlant
afzonderlijk is behandeld, en waar de eene of andere plaats uit die werken nader verklaard
of verbeterd is.
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Dander Martijn, bl. 56 vlg., 150-152, 460.
Derde Martijn, bl. 57, 102-108, 507.
Heimlicheit der Heimlicheden, bl. 58-60, 354 vlg.
Der Naturen Bloeme, bl. 48, 60-63, 349-354, 483-489.
II vs. 901-928 bl. 488: II vs. 1943 bl. 445; II vs. 2839-46 bl. 487; II vs. 3733-76
bl. 484; III vs. 1175 vgl. bl. 488; III vs. 1301-40 bl 484; III vs. 1909-62 bl. 489;
III vs. 2451-62 bl. 484; III vs. 2515 vlg. bl. 450; III vs. 2809 vlg. bl. 451: III
vs. 2965-3010 bl. 484; IV vs 695 bl. 446; IV vs 845-854 bl. 486; V vs. 639-642
bl. 339; VI vs. 657-662 bl 485; VII vs. 185-204 bl. 487 vlg.
Rijmbijbel, bl. 63-67, 140-143, 334 vlg., 505, 516-518.
Vs. 10031-36 bl. 338; vs. 23947-76 bl. 454 vlg.; vs. 24872 vlgg. bl. 287.
St. Franciscus Leven, bl. 67-69, 168 vlg.
Leven van Ste Clara, bl. 69.
Die Clausule van der Bible, bl. 69 vlg., 140-144, 381, 463, 472, 510.
Der Kerken Clage, bl. 70.
Van den vijf vrouden, bl. 71, 116 vlg.
Van ons Heren wonden, bl. 71, 138.
Ene Disputacie van Onser Vrouwen ende van den heiligen Cruce, bl. 71 vlg.,
115 vlg., 161 vlg., 462.
Die Miraclen van Onser Vrouwen, bl. 72, 111 vlg.
Spiegel Historiael, bl. 72-76, 95, 335-337, 369-377, 411-426, 457 vlg., 463 vlg.,
489 vlg., 498-584, 512 vlg., 518.
I1 prol vs. 60 bl. 407; I1 42 vs. 65 vlg. bl. 335; I2 14 vs. 42-44 bl. 51; I3 30 vs.
48-50 bl. 339; I4 56 vs. 41-52 bl 59; I6 26 vs. 25 vlg. bl. 317; I6 33 vs. 51 vlg.
bl. 336; III8 50 vs. 53-60 bl. 341; III8 60 vs. 79-89 bl. 389 vlg.; III8 89 vs. 101
bl. 372; IV1 1 vs. 39-52 bl. 405; IV1 29 vs. 8-31 bl. 405; IV1 45 vs. 21 bl. 374;
IV2 26 vs. 71 vlg. bl. 375; IV2 63 vs. 5 bl. 372; IV2 68 vs. 45-58 bl. 372
Van den Lande van Oversee, bl. 76, 163-165, 210, 461.
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