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HOOFDSTUK I 

H E T HANDSCHRIFT 

De bibliotheek van het 'Provinciaal Genootschap voor 
Kunsten en Wetenschappen in de Provincie Noord-Brabant' 
te 's-Hertogenbosch bezit in haar handschriftenverzameling 
een vrijwel onbekend 'Geestelijk Liedboek', afkomstig uit het 
klooster Mariengraff te Grave. Het staat gecatalogiseerd onder 
no. 486 1 en wordt aldus beschreven: 

Geestelijk liedboek van Zuster Maria (Wilhelmina of 
Wijnanda van Ravesteijn), begijn in het Begijnenklooster 
Mariengraff te Grave van of ongeveer 1630-1692. Aan dit 
handschrift ontleende Prof. J . A. Alberdingk Thijm ge
deeltelijk zijne novelle: Het Begijnenklooster te Grave en 
zijne dichteres2. 

Op het rechterschutblad van het manuscript treffen wij een 
andere, doch eveneens gebrekkige beschrijving ervan aan, die 
kennelijk de bron was voor de bovenstaande. Deze tweede 
beschrijving werd ondertekend met de letters L.v.d.S., de 
paraaf van L. van der Steen, die omstreeks de eeuwwisseling 
bibliothecaris van de boekerij van het Genootschap was en 
door wie hoogstwaarschijnlijk het handschrift voor de biblio
theek werd aangekocht. In extenso luidt deze beschrijving 
aldus : 

In bulletin no 43, zijnde een Catalogus der firma С 
L. van Langenhuysen te Amsterdam in het jaar 1893 
(Mei) wordt onder no 368 der ten verkoop aangeboden 
boeken dit handschrift vermeld en daarvan gezegd: 
Geestelijk Liedboek van Zuster Maria (Wilhelmina of 
Wijnanda van Ravesteijn) in het Begijnenklooster 'Marien 
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Graff' te Grave ongeveer 1630 tot 1692, perkament breed 
4o - goed geconditioneerd ƒ 37,50. Handschrift van 
deze bekwame dichteres, die zoowel voor de feestdagen als 
op bizondere gelegenheden hare liederen zamenstelde, 
welke door de Zusters werden gezongen. Het zijn ongeveer 
125 'hedekens' in net schrift op 209 bladz., waarvan de 
10 eerste ontbreken, met 11 blz. register. Eene andere 
hand heeft later de laatste 30 bladz. beschreven. De bundel 
is waarschijnlijk in 1667 door haar bijeengebracht, terwijl 
zij in 1692 overleed. - Hij bevat o.a. gedichten op Adriana 
de Bije, Maria en Suzanna Wes, Alida Harthal enz. 
Merkwaardig handschrift, waaraan Prof. J. A. Alberdingk 
Thijm zijn novelle 'Het Begijnenklooster te Grave en zijne 
dichteresse' gedeeltelijk ontleende, (Verspreide Verhalen 
2e deel). Ex libris Alb. Thijm. 

Hoe instructief bepaalde details van deze beschrijving ook 
mogen zijn, in haar geheel genomen is zij hoogst gebrekkig en 
veel te summier. Slechts met grote oppervlakkigheid heeft de 
beschrijver van het handschrift kennis genomen. Dit zou alleen 
al kunnen blijken uit het feit, dat niet de eerste tien bladzijden 
mankeren, doch slechts de eerste vier; in totaal echter ont
breken er tien pagina's aan het handschrift, nl. 1 t /m 4, 25 en 
26, 81 t/m 84. 

Wij zouden gemakkelijk door kunnen gaan met de objectivi
teit van de meeste gegevens in twijfel te trekken, doch wij 
doen er beter aan de negatieve opsomming van fouten te ver
vangen door de positieve beschrijving van het handschrift. 
Hierbij zullen wij het schema volgen, dat W. Gs. Hellinga 
daarvoor heeft opgesteld. 

1. TITEL 

De titel van ons handschrift is onbekend ; mogelijk heeft die 
gestaan op de eerste bladzijde, doch deze is niet bewaard ge
bleven; mogelijk is echter ook, dat dit manuscript - evenals de 
ons bekende Middelnederlandse handschriften met geestelijke 
liederen3, het handschrift Goyaerts4 en het Utrechtse hand
schrift5 - in het geheel geen titel heeft gehad, daar het vaak de 
indruk wekt meer te zijn bedoeld als persoonlijke verzameling, 
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als een soort 'poëzie-album' dus, dan als een officiële, voor de 
buitenwereld bestemde 'dichtbundel'. 

Sinds Alberdingk Thijm gebruikte men als titel: 'Geestelijk 
Liedboek van Zuster Maria' ; deze aanduiding gaat terug op de 
onnauwkeurige lezing van het reeds herhaaldelijk vermelde 
artikel van Thijm, zodat die er zeker geen aanspraak op kan 
maken de werkelijke titel te zijn. Nog onlangs wees Gerard 
Brom* op Thijms voorliefde voor de naam Maria en het lag 
dus voor de hand, dat Thijm, toen hij de naam van de schrijf
ster niet kende, haar voorlopig maar Maria doopte, want het 
is voor de novellist niet prettig om steeds met onbekende groot
heden te moeten werken. Thijm zelf spreekt van 'deze Zuster, 
die wij maar Maria noemen zullen, ofschoon zij misschien 
Wilhelmina geheeten heeft'7. 

Eerst aan het einde van zijn 'studie' komt Alberdingk Thijm 
niet zonder veel aarzelen tot de conclusie, dat de naam van de 
schrijfster moet geweest zijn: W. van Ravesteijn8. Doch zelfs 
tegen de betiteling: 'Geestelijk Liedboek van Zuster W. van 
Ravesteijn' zouden wij overwegende bezwaren hebben, omdat 
deze titel feitelijk aangeeft, dat de genoemde zuster ook de 
dichteres van de liedekens en gedichten zou zijn. En met zeker
heid kimnen wij thans zeggen, dat W. van Ravesteijn niet de 
dichteres van alle liedekens en gedichten is geweest; deze 
dichtbundel moet immers een verzameling van liedekens van 
diverse auteurs zijn9. 

Om de genoemde redenen hebben wij aan deze bundel de 
titel meegegeven : 'Het Geestelijk Liedboek uit het Tertiarissen-
klooster te Grave'. Deze titel is weliswaar erg vaag, doch een 
nauwkeuriger benaming valt met zekerheid er niet van te geven. 

2. SAMENSTELLING 

Het manuscript heeft 266 bladzijden van geschept papier, 
waarvan er 199 + 11 + 30 = 240 beschreven zijn, terwijl er 
dus 26 blanco bleven. Aan het handschrift ontbreken in elk 
geval 10 bladzijden, nl. 1 t /m 4, 25 en 26, 81 t/m 84. De blad
zijden 5 t/m 12 zijn aan de randen beschadigd, waardoor op 
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biz. 11 en 12 de tekst enigszins geleden heeft. De overige pagi
na's zijn nagenoeg gaaf bewaard, al is op sommige plaatsen 
als gevolg van geknoei met inkt, van doorhalingen en van het 
door elkaar schrijven van diverse woorden de tekst lichtelijk 
bedorven. Doch nergens bleek dit van ernstige aard te zijn: 
slechts letters en gedeelten van woorden zijn moeilijk leesbaar 
of onleesbaar geworden, doch steeds was met praktische zeker
heid te zeggen, wat op de bedorven plaats heeft gestaan10. 

De afmetingen van het handschrift zijn op de band gemeten : 
165 mm hoogte en 212 mm breedte; op het blad gemeten: 
153 mm hoogte en 200 mm breedte. De bladspiegel is zeer on
regelmatig, doordat sommige bladzijden in één kolom, andere 
in twee kolommen beschreven zijn en doordat de ene pagina 
aanzienlijk meer versregels telt dan de andere; er zijn blad
zijden, die slechts 6 versregels tellen en er zijn er die niet min
der dan 48 versregels bevatten. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht van de bezetting van de onderscheiden pagina's. 

aantal versregels 
per bladzijde 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

aantal 
bladzijden 

3 
1 
4 
1 
8 
1 

23 
4 

12 
4 

27 
3 

10 
1 

15 
4 
1 
1 

19 
-
3 
4 

aantal versregels 
per bladzijde 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

aantal 
bladzijden 

9 
-

11 
-

15 
-
-
1 
6 
-
1 
-
3 
-
1 
-
-
-
-
-
3 
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Deze grilligheid van bladspiegel wijst er, dunkt ons, stellig 
op, dat ons handschrift niet planmatig werd opgesteld, doch 
geleidelijk aan gegroeid is, zodat de schrijfwijze van het voor
beeld in haar meer of minder compacte vorm bij het copiëren 
van grote invloed is geweest. Aantoonbaar lijkt ons dit met 
betrekking tot het 'Liedeken ter eeren acht heijligen vande 
Predick beeren ordre' op blz. 107-114 (no. LXIII ) . Dit liede
ken telt acht strofen en elk daarvan staat op een afzonderlijke 
bladzijde. Het merkwaardige daarbij is echter, dat dit het enige 
liedeken is, waarvan de beginletters van iedere strofe niet 
recht, maar schuin onder elkaar werden geplaatst, zodat die 
beginletters een schuin naar rechts aflopende lijn vertonen. 

Wanneer men nu latere gedrukte liedboekjes opslaat, con
stateert men tot zijn verbazing, dat het betrokken liedeken 
ook daarin soms in tegenstelling tot de andere liedekens met 
een soortgelijke lay-out werd weergegeven11. 

Het lijkt ons onmiskenbaar, dat bij het copiëren van het be
trokken liedeken op de acht Dominikaanse Heiligen ook in de 
schrijfwijze het voorbeeld werd nagevolgd. 

De verschillende bladzijden zijn tot en met pagina 209 door 
de hand van de copiiste12 genummerd, waarbij dan ontbreken 
de bladzijden 1 t/m 4, 25 en 26, 81 t/m 84. Het 11 bladzijden 
tellende register, de blanco bladzijden en die met liedekens uit 
latere tijd werden niet genummerd. De nummering is door de 
copiiste geschied in de boven-buitenhoek van iedere bladzijde 
en met dezelfde soort inkt, waarmee ook de teksten werden 
geschreven. 

Het handschrift is samengesteld uit katerntjes van meestal 
16 bladzijden. Voor en achter in het handschrift bevinden zich 
drie papieren schutbladen, grauwer van kleur en iets ruwer van 
kwaliteit dan de overige papieren bladzijden. 

Op het eerste schutblad voorin links staat middenin het 
ronde Ex-libris Alb. Thijm; onderaan in de linkerhoek is een 
etiket geplakt met de woorden: Librairie Ancienne./С. L. van 
Langenhuysen. / Amsterdam. //. Voorin rechts werd de be-
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schrijving van L.v.d.St. geschreven, die wij op blz. 1 en 2 
volledig weergaven. 

Op de laatste bladzijde werd door de hand van Alberdingk 
Thijm geschreven: 

Ό . en N. lofz. 3913 

Maakt plaats, o herdersskens, trekt uit den stal! 
Ziet eens uit Oost-land komt dit groot getal! 
't Is ál naar Bethlehem, ál naar den stal 
Ziet de Drie Koningen in optocht gaan. 
De sterre blijft hierboven stille staan, 
En zij ontzien zich niet van binnengaan. 
Wellekom, wellekom, wellekom al!' 

Boven het woord Optocht' uit de vierde versregel heeft Alber
dingk Thijm geschreven 'in karavaan'. Onderaan rechts van 
deze bladzijde staat nog geschreven met betrekkelijk moderne 
hand - niet die van Thijm zelf noch die van L.v.d.St. - : 'Hand
schrift van J.A.Alberdingk Thijm'. 

De bovenstaande versregels werden door Thijm niet ont
leend aan het Graafse handschrift, want ze luiden daar (no. 
CXXIV) : 

Maekt plaes o herderkens komt uijt den stal 
siet eens uijt oost lant dit groot getal 
t'is al naer naer bettelem al nar den stal14 

siet de drie koninge met groot getal 
de ster op t' cribbeken blijft stille staen 
En sij en schäme hun niet in te gaen 
willekom willekom willekom al... 

De vergelijking van beide teksten is daarom zo interessant, 
omdat zij ons duidelijk illustreert, op welke wijze Alberdingk 
Thijm te werk is gegaan bij de bewerking van de teksten voor 
zijn tekstuitgaven15. 

3. INHOUD 

De inhoud van het manuscript wordt gevormd door 199 
bladzijden met in de 17e eeuw geschreven liedekens met een 

6 



bijbehorend register, waarin de eerste versregels van alle ge
dichten behalve die op de bladzijden 1 t/m 6 stonden 1 6, op
gegeven werden. Bovendien bevat ons handschrift nog 30 
bladzijden liedekens, die in de achttiende eeuw geschreven 
werden. 

De 199 bladzijden zeventiende-eeuwse gedichten volgen on
middellijk op de drie schutbladen en worden op hun beurt 
direct gevolgd door de 11 bladzijden register; hierna werden 
vier bladzijden onbeschreven gelaten, waarna de achttiende-
eeuwse gedichten volgen op 31 bladzijden, doch het vijftiende 
hiervan werd weer blanco gelaten. Na de achttiende-eeuwse 
gedichten volgen drie blanco pagina's, waarvan op de eerste 
alleen het woordje 'voijse' staat. Als laatste bladzijden volgen 
nu nog drie schutbladen. 

Het handschrift bevat nog 114 volledige zeventiende-eeuwse 
gedichten1 7, terwijl drie gedichten onvolledig tot ons gekomen 
zijn in verband met het ontbreken van 10 bladzijden tekst, 
ni. de nos. I, X I I en XLVII ; bovendien bevat het manuscript 
nog 13 achttiende-eeuwse liedekens. Hoeveel en welke gedich
ten verloren zijn gegaan, valt niet meer precies te zeggen, hoe
wel het register ons wel toestaat er iets van te weten te komen. 
Op de verloren gegane bladzijden 81 t/m 84 stonden volgens 
het register nog drie gedichten, т . п . : 

blz. 8 1 : 0 heer mocht ick u eens oprecht... 
blz. 83: Geen braut versoeningh soo het.. . 
blz. 84: Herodes vol vresen dat hij quijt... 

Van dit laatste liedeken zijn ons op blz. 85 de vierde tot en met 
de zevende en laatste strofe bewaard. Voor de overige ont
brekende pagina's biedt het register geen enkel lichtpunt ; deze 
zullen dus reeds verloren moeten zijn geweest, toen het register 
gemaakt werd. Dit geldt in het bijzonder voor de bladzijden 
1 t/m 4, want de bladzijden 25 en 26 zullen waarschijnlijk de 
volgende strofen van het liedeken dat op blz. 24 begon, bevat 
hebben. Met zekerheid kunnen wij zeggen, dat twee liedekens 
geheel verloren gegaan zijn, nl. dat op blz. 81-82 en dat op 
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biz. 83, terwijl het zeer waarschijnlijk is, dat ook op de blad
zijden 1 t/m 3 één of twee liedekens gestaan hebben, die even
eens verloren gingen. 

Tot tekstkritiek biedt ons manuscript ruimte te over ; het aan
tal verschrijvingen, foutieve lezingen en andere onopzettelijke 
vergissingen is zeer talrijk. Wanneer men de 115 eerste vers
regels van de gedichten zelf vergelijkt met de opgave daarvan 
in het register, komt men tot de merkwaardige bevinding, dat 
er in 70 daarvan grotere of kleinere verschillen te constateren 
vallen en slechts in 45 volkomen gelijkheid bestaat. Wel een 
bewijs van de slordige toestand, waarin ons handschrift uit de 
handen van de copaste (n) gekomen is. Nu zijn natuurlijk niet 
alle verschillen van evengroot belang. Het totaal aantal varian
ten in de betrokken 70 versregels bedraagt echter, afgezien 
dan nog van de verschillen in het gebruik van de hoofd- en 
kleine letters, in totaal 110! Hiervan vertonen er 39 enkel een 
verschil in de schrijfwijze, dat van geen belang schijnt geweest 
te zijn voor de uitspraak, b.v. : 

bidde / bidden (III, bl. 10) 
hooffse / hoofsche (XII, bl. 24) 
Even / Eeven (XXXVIII, bl. 65) 
hasewinde / haese winden (XXXVIII , bl. 65) 
vreught / vrueght (XLI, bl. 72) 
maeghden / maegden (XLIII, bl. 76) 
geborduijrde / geborduerde (XLVIII, bl. 86) 
siel / ziel (LXII, bl. 106) 
nieuwen / niewen (LXIII, bl. 107) 
können / connen (LXV, bl. 116) 
Betleem / Bethlem (LXXV, bl. 137) 
dogh / doch (LXXVIII, bl. 141) 
groten / grooten (LXXXIII , bl. 149) 
fraije / fraeije (LXXXVII, bl. 157). 

Naast deze varianten treffen wij er nog 22 aan, waarbij het 
verschil in schrijfwijze op een verschil in klank wijst, b.v. : 

na / naer (XVII, bl. 31 e.a.) 
d* / de (XXXVIII , bl. 65 e.a.) 
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Jesus / Jesu (XLIII, bl. 76 e.a.) 
mij / mijn (1С, bl. 178 e.a.) 
barmhertich / bermhertich (XVIII, bl. 33) 
geheel / heel (XXI, bl. 37) 
ongerusten / ongeruster (LXII, bl. 106) 
treen / treden (LXXV, bl. 137) 
Heere / Heer (LXXVII, bl. 140). 

Vervolgens bleek in 17 gevallen de opgegeven pagina ver
keerd te zijn, een belangrijk feit waarover wij nog nader zullen 
spreken18; terwijl vijfmaal een schrijffout de oorzaak van het 
verschil bleek te zijn, nl. : 

haedijeu / adiue (XL, bl. 70) 
vrieden / vrinden (XL, nl. 70) 
phües / philis (XLV, bl. 79) 
Adieu / Adeu (LX, bl. 102) 
Susanna / Sasanna (CXII, bl. 201). 

In acht gevallen bevatten de versregels uit de index één 
woord meer dan de eerste versregels van de liedekens en in 
zeven was het omgekeerde het geval, nl. enerzijds: 

II ,bl .7; V.bl. 12; XLVI.bl. 80 (т.п. V ) ; XLIII,bl.76; 
LVIII.bl. 100; LX, bl. 102; XCII.bl. 164; CXV, bl. 206 
(weliswaar werd door een latere hand het ontbrekende 
woord 'zijt' boven de versregel aangevuld) ; 

en anderzijds: 

XXXVI, bl. 61 ; XLVI, bl. 80 (т.п. 'hier'); LV, bl. 95; 
LVI, bl. 97; LIX, bl. 101; LXXXVII, bl. 157; CXV, 
bl. 206 (т.п. 'dat'). 

De bovenstaande verschillen zijn in het algemeen niet van 
ingrijpende aard, hoewel er verscheidene uit stilistisch oogpunt 
stellig merkwaardig genoemd moeten worden. Doch in 17 ge
vallen zijn de varianten van zeer groot gewicht, zodat aldus 
diverse malen bleek, dat de tekst van de liedekens corrupt was. 
Herhaaldelijk lukte het ons dan ook met behulp van het regis
ter een onbegrijpelijke versregel begrijpelijk te maken. 

Op bladzijde 11 (no. IV) lezen wij als eerste regel van het 
liedeken : 

(Min)naer van mijn suijver en heijlige menschen. 
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Deze regel is onbegrijpelijk en dus stellig corrupt; wanneer wij 
echter het register opslaan, lezen wij daar een bevredigende 
versie : 

Minnaer van suijvere en heijlige menschen. 

Een tweede geval waar de lezing van het Liedeken V duidelijk 
corrupt blijkt te zijn, vinden wij op blz. 12; daar lezen wij : 

Als philis comt gaet met mij inde stal 
daer suit ghij godt van al 
als een teer kintien vinden... 

In het register luidt echter de eerste versregel : 

Ach philis comt met mij inde stal. 

En hiermede hebben wij ongetwijfeld de juiste versie van dit 
Liedeken achterhaald. 

Op blz. 101 (Liedeken no. LIX) lezen wij: 

O wijsheijt godts en schepper vermogen. 

Het register biedt ons echter de volgende lezing : 

O wijsheijt godts schepper van.. . 

Op blz. 149 (Liedeken no. LXXXIII ) staat: 

O vader grooten godt 
die mij tot niet hebt tot 
een redelijck mensch geschapen... 

Het register biedt ons echter een begrijpelijke lezing: 

O vader groten godt die mij uijt niet hebt.. . 

Merkwaardig is ook het geval op blz. 145 (Liedeken no. 
LXXX), waar het handschrijft heeft 'Weerde bruijt' en het 
register 'Wrede bruijt' ; juist dit geval toont ons heel duidelijk 
aan, hoe gedachteloos onze copiiste vaak heeft zitten copiëren ! 

In lied no. I l l op blz. 10 luidt de eerste versregel: 

Voortaen o Heer en sal ick bidden niet..., 
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terwijl het register als eerste versregel van het betrokken liede
ken opgeeft : 

Voortaen O Heeren sal ick bidde... 

Het lijkt ons duidelijk, dat de copiiste zich bij het register heeft 
verschreven, daar de meervoudsvorm Heeren hier stellig niet 
op zijn plaats is, terwijl de dubbele ontkenning vrijwel in ge
heel de bundel voorkomt1 9. 

Ook in het Liedeken no. L op blz. 89 heeft o.i. het register de 
foutieve versie en de eerste versregel van het liedeken de goede. 
Het register spreekt van het meervoud menschen. Weliswaar 
wordt er in het gehele liedeken door gesproken in de meer
vouden wij en ons, doch de tweede versregel heeft als toege
sproken persoon : 'sondaer' ; bovendien heeft dit liedeken een 
strakke jambische maat, die doorbroken zou worden, wanneer 
de eerste versregel 'menschen' in plaats van 'mensch' bevat 
zou hebben. Trouwens steeds telt de eerste versregel van iedere 
strofe elf lettergrepen; wanneer echter 'menschen' in plaats van 
'mensch' gelezen moest worden, zou de eerste versregel van de 
eerste strofe er twaalf geteld hebben, hetgeen ook bij het zingen 
extra moeilijkheden veroorzaken zou. 

Overigens bevatte de eerste versregel van het betrokken ge
dicht ook in de andere dichtbundels waarin wij het aantroffen, 
de enkelvoudsvorm 'mensch'2 0. Op grond van dit alles mag 
men veilig beweren, dat 'mensch' de juiste vorm geweest moet 
zijn. 

Het liedeken 1С op blz. 178 begint met de versregel: 

Aenvaert mijn godt al ben ick vol van sonden. 

Het register geeft echter als eerste versregel aan : 

Aenvaert mij godt al ben ick so... 

Het verschil tussen 'mij' en 'mijn' lijkt ons slechts een verschil 
in schrijfwijze; in beide gevallen is stellig het persoonlijk voor
naamwoord bedoeld. In ons handschrift staat immers op tal 
van plaatsen de vorm 'mijn' als persoonlijk voornaamwoord 
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gebruikt2 1, hetgeen overigens in de zeventiende-eeuwse taal 
heel gebruikelijk is2 2. 

Een wezenlijk verschil bestaat er in het onderhavige Liede
ken no. 1С tussen 'vol van sonden' en 'so (vol sonden)'. Wij 
hebben echter geen enkel argument kunnen vinden, dat voor 
de ene of voor de andere variant kon pleiten. 

Het Liedeken LXIII op blz. 107 begint in ons handschrift 
aldus : 

Een niewen hemel fraij doorlicht. 

In plaats van 'doorlicht' staat in het register 'doorluchtigt'. 
Het eerste woord verdient stellig onze voorkeur, omdat dit zo 
ook in andere liedbundels voorkomt 2 3 en het woord 'doorluch
tigt', voorzover wij hebben kunnen nagaan, niet in de woorden
schat van die tijd voorkomt 2 4. Derhalve achten wij 'doorluch
tigt' een verschrijving. 

Overigens hebben niet alle belangrijke varianten betrekking 
op de verstandelijke inhoud van de gedichten: er zijn er ook 
diverse, die wij eerder als stilistische varianten moeten be
schouwen. Op blz. 105 (Liedeken no. LXI) lezen wij de houte
rige versregel : 

Laet ons te samen nu gaen vieren, 

terwijl hiervoor in het register een veel vloeiender versie ge
geven wordt : 

Laet ons nu te saem gaen vieren... 

Op blz. 134 (Liedeken no. LXXIII) staat als eerste vers
regel : 

Stapt herderkens stap aen, 

terwijl het register opgeeft : 

Stap herders stap aen. 

Wij moeten stellig aan de versregel op blz. 134, die in elk geval 

heel wat vloeiender klinkt dan die van het register, de voorkeur 
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geven, omdat de eerste versregels van de overige strofen alle 
zeslettergrepig zijn. 

Op blz. 97 geeft ons manuscript als eerste versregel van 
Liedeken no. LVI : 

Ontfermt u ontfermt u o grooten heer, 

terwijl het register geeft: 

Ontfermt Ontfermt u overgroten heer. 

Ook in dit geval biedt het register een minder vloeiende versie 
dan de tekst zelf. Toch lijkt ons de versie van het register de 
juiste te zijn, doordat het gehele liedeken in vijfvoetige jamben 
geschreven werd. 

Het bovenstaande is al ruimschoots voldoende om aan te 
tonen, dat ons handschrift in geen geval een autograaf is en 
dat de tekst slechts gehavend tot ons gekomen is. Zelfs ligt het 
voor de hand aan te nemen, dat ons manuscript eerder een 
copie van een copie is dan een copie van het origineel: de tekst 
is immers in sommige opzichten wel zeer gehavend. Want 
met de bovenstaande onvolkomenheden zijn nog lang niet 
alle opgesomd25. 

Op enkele plaatsen heeft de copiiste onopzettelijk een vers
regel overgeslagen : op blz. 160 (Liedeken no. LXXXIX) ont
breekt versregel 7 en op blz. 185 (Liedeken no. CIV) heeft zij 
het refrein van de derde strofe niet herhaald, zoals zij dat bij de 
overige vijf strofen wel deed. Op blz. 170 (Liedeken no. XCV) 
heeft zij van vs. 15 alleen een gedeelte gecopieerd. Blijkens de 
corresponderende versregels uit de andere drie strofen behoor
de vs. 15 immers tien lettergrepen te tellen, terwijl vs. 15 er zo 
slechts 7 bevat. Het rijmschema doet ons weten, dat de laatste 
lettergreep op '-in' moest eindigen, zodat zij de laatste drie 
lettergrepen vergeten heeft te copiëren. 

Ook de strofenbouw heeft herhaaldelijk schade geleden on
der de hand van de copiiste. Een enkele maal gebeurde het, 
omdat het laatste woord van een versregel uit plaatsgebrek 
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niet meer achter de vorige woorden geschreven kon worden en 
daarom, zoals wij het in de Middeleeuwse Handschriften even
zeer aantreffen, door de copiiste vooraan op de volgende regel 
werd geplaatst; dit geschiedde op blz. 71 (no. XL), vers 30 en 
op blz. 89 (no. L), vers 36. 

Herhaaldelijk werd een dergelijk woord zelfs als eerste woord 
van de erop volgende versregel geschreven, zoals op blz. 37 
(no. XXI) , vs. 6, waar zij weliswaar haar fout zelf heeft ont
dekt en het desbetreffende woord 'sal' aan de vorige versregel 
heeft toegevoegd, zonder nochtans het woord 'sal' aan het be
gin van de volgende versregel weg te strepen. Andere plaatsen 
waar wij soortgelijke gevallen aantreffen, zijn: blz. 94 (no. 
LIV), vs. 5-6; blz. 205 (no. CXIV), vs. 19-20, waar de copiiste 
zich zelf echter later gecorrigeerd heeft. 

Op andere plaatsen maakte de copiiste van één versregel er 
twee; dit vinden wij op blz. 54 (no. XXXII I ) , waar de zevende 
en achtste versregel van de derde strofe corresponderen met de 
zevende versregel van de overige strofen. Hetzelfde geval 
treffen wij aan op blz. 55 (no. XXXII I ) met betrekking tot de 
zevende en achtste versregels van de vijfde strofe. Op blz. 
61 (no. XXXVI) vormen de zevende en achtste versregel 
van de tweede strofe samen de corresponderende zevende 
versregel van de overige strofen. Van liedeken no. CXI op 
blz. 199-200 vormen de derde en de vierde versregel van de 
derde en de vijfde strofe de derde versregel van de overige 
strofen. 

Op andere plaatsen maakte de copiiste van twee versregels 
er één. Dit vinden wij op blz. 6 (Liedeken no. I), waar in de 
vijfde strofe de vierde versregel beantwoordt aan de vierde en 
vijfde van de overige strofen. Hetzelfde geval doet zich voor op 
blz. 157 (Liedeken no. LXXXVII) , waar de eerste versregel 
van de eerste strofe beantwoordt aan de eerste en de tweede 
van de overige strofen en de tweede versregel aan die van de 
derde en de vierde van de overige strofen. 

Bekijken wij de strofen versregel voor versregel, dan blijkt 
herhaaldelijk, dat de copiiste de indeling in versregels niet 
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parallel gehouden heeft aan die van de andere strofen. Op blz. 5 
(no. I) bestaat de vijfde regel van de derde strofe uit de vijfde 
en de eerste helft van de zesde versregel van de correspon
derende strofen, terwijl de zesde versregel van de derde strofe 
beantwoordt aan het tweede deel van de zesde versregel van de 
overige strofen. Op blz. 55, no. XXXII I , wordt de vijfde regel 
van de zesde strofe gevormd door de vijfde en de zesde regel van 
de corresponderende strofen, terwijl de zesde en de zevende regel 
van de vijfde ende zesde strofe samen de zevende regel van de 
andere strofen vormen. In het liedeken no. CXI op blz. 199-200 
doet zich eveneens een dergelijke afwijking in de strofenvorm 
voor. In de derde en vijfde strofe wordt de derde versregel van 
de overige strofen in twee versregels verdeeld ; de verzen 7 en 8 
van de strofen 1, 2, 4 en 6, die corresponderen met de versregels 
8 en 9 van de strofen 3 en 5, zijn evenzeer onregelmatig ge
bouwd : de zevende (of achtste) versregel van de diverse strofen 
telt respectievelijk 4-4-9-10-9-9 lettergrepen, terwijl de achtste 
(of negende) versregel van de onderscheiden strofen respec
tievelijk 10-10-5-4-5-6 lettergrepen telt. Ook hier treffen wij 
dus een onregelmatigheid aan, waarvoor wij een copaste ver
antwoordelijk moeten stellen. 

Een andere merkwaardige fout tegen de indeling in vers
regels treffen wij nog aan op blz. 106, liedeken no. LXII , vs. 9 
en 10. Daar begint de tiende versregel met het woord 'lant', 
dat kennelijk door de schrijfster bedoeld is als het laatste 
woord van de negende versregel, gezien het rijmwoord van 
vers 10: 'brant ' ; en beide versregels behoren volgens het rijm
schema van dit liedeken op elkaar te rijmen. 

In Lied no. LXX op blz. 124-127 heeft de strofenvorm ook 
stellig heel wat schade geleden onder de handen van de co-
piisten. Ook al heeft Alberdingk Thijm kennelijk gemeend, dat 
dit lied geen indeling in strofen kende2*, het handschrift toont 
ons duidelijk aan, dat in dit liedeken minstens het streven naar 
de achtregelige strofe voorzit. Bij het copiëren is de copiiste 
dan ook wel degelijk met de achtregelige strofe begonnen, het
geen duidelijk te zien is aan de spaties en aan de hoofdletters. 
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waarmee alleen de versregels 1,9, 17, 25 en 33 beginnen. Doch 
met de vijfde strofe is zij begonnen te knoeien. Als vijfde strofe 
neemt zij immers de versregels 33 t/m 41, hoewel na vs. 40 een 
sterke syntactische rust valt en hoewel vs. 41 kennelijk in be
tekenis met de verzen 42 en volgende samenhangt. Hierna 
plaatst zij geen spaties meer dan tussen de versregels 116 en 
117. Tussen de versregels 48 en 49 bestaat weliswaar een en
jambement, doch ondanks dat vertonen de verzen 41 t/m 48 
en 49 t /m 56 elk een zekere eenheid. De versregels 57 t /m 64, 
65 t/m 72, 73 t/m 80, 81 t/m 88, 89 t/m 96, 97 t/m 104 en 
105 t/m 112 vormen weer duidelijke zelfstandige eenheden, die 
telkens door een grote syntactische rust van elkaar gescheiden 
worden. Het liedeken besluit dan met een kwatrijn (vs. 113 
t/m 116). Hierna volgen nog wel 32 versregels, doch deze ver
tonen meer het karakter van een brief in dichtvorm. Daarin 
geeft de schrijfster, W. v. Ravesteijn, aan haar nichtjes Maria 
en Helena Groenen welgemeende raad en haar beste wensen 
voor het nieuwe jaar. Voor ons zijn daaruit de verzen 120-121 
opmerkelijk. Daar lezen wij immers: 

en vergeeft het soo t wat hinckt 
tis wat haestigh affgeweven. 

Zou de schrijfster hiermede misschien tevens de welwillendheid 
inroepen voor het enjambement tussen de zesde en zevende 
strofe? 

Overzien wij echter het gehele liedeken, dan constateren 
wij, dat 12 van de 14 strofen een duideüjke achtregeligheid 
vertonen, terwijl de overige twee een betrekkelijke achtregelig
heid demonstreren. Het lijkt dus alleszins gewettigd aan te 
nemen, dat de copiiste de passende strofenvorm ten dele heeft 
bedorven. 

Op blz. 120 (Liedeken no. LXVIII) doet zich eveneens een 
eigenaardigheid voor die wij hier moeten vermelden. Daar 
staat immers een gedicht van vijf strofen. Nu heeft de copiiste 
dit in twee kolommen geschreven : op de linkerkolom staan de 
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eerste twee strofen en de eerste helft van de derde, terwijl op de 
rechterkolom de tweede helft van de derde en de vierde en vijf
de strofe geschreven werden. Zoals gebruikelijk heeft de co
paste de strofen genummerd, doch zij heeft nu boven de tweede 
helft van de derde strofe 4 geplaatst, alsof daar de vierde strofe 
begon ; boven de echte vierde strofe zette zij nu echter 5, doch 
boven de vijfde strofe schreef zij eveneens 5, kennelijk in na
volging van haar voorbeeld. Haar vergissingen bij de voor
gaande strofen heeft zij echter niet opgemerkt. 

Hiermede zijn wij echter nog lang niet klaar met het opsom
men van de textuele onvolkomenheden van ons manuscript. 
Op vele plaatsen moet onze copiiste zich immers wel verschre-
ven hebben ; diverse daarvan hebben wij reeds gesignaleerd bij 
de vergelijking van de eerste versregels van de liedekens en die 
van het register. Daar de overige plaatsen in den regel echter 
niet te vergelijken vallen met gelijke versregels die wij van 
elders kennen, zoals bij de eerste regels van de gedichten die 
wij immers ook uit het register kennen, zijn deze dus feitelijk 
nooit geheel en al bewijsbaar en hebben zij altijd een sterk 
hypothetisch karakter. Derhalve is het hier niet de juiste plaats 
om deze aan te geven, doch zal dat dienen te geschieden in het 
tekst-kritisch kommentaar bij onze tekstuitgave. Slechts de 
bewijsbare fouten die de copiiste bij haar werkzaamheden 
maakte, hebben wij hier willen vermelden. Nochtans vormden 
deze in hun hoedanigheid en in hun hoeveelheid een gerede 
basis om tot een voorlopig oordeel over de werkwijze van de 
copiiste te komen. 

De dertien achttiende-eeuwse liedekens bieden de tekst
kritiek eveneens dankbare stof. Ook daarin treffen wij immers 
ettelijke verschrijvingen, foutieve lezingen en andere onvol
komenheden aan, al zijn stellig in het algemeen beschouwd deze 
liedekens gaver bewaard gebleven dan die uit de zeventiende 
eeuw. Desondanks vinden wij herhaaldelijk misstellingen als: 

Rivirie i.p.v. Riviere (no. CXIX, vs. 22) 
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ondanbaer i.p.v. ondanckbaer (CXXI, vs. 104) 
rerderrinnekens i.p.v. herderrinnekens (CXXV, vs. 1) 
een i.p.v. en (CXXX, vs. 33). 

Gehele versregels werden er door de copiisten27 - want deze 
dertien liedekens werden zeker niet door dezelfde hand ge-
copieerd - niet overgeslagen. Wellicht werd echter wel eenmaal 
abusievelijk een verkeerde versregel overgeschreven. Want in 
liedeken no. CXXVIII is de tweede versregel van de vijfde 
strofe gelijk aan de tweede versregel van de vierde strofe, doch 
in de vijfde strofe past deze versregel in tegenstelling tot in de 
vierde strofe in het geheel niet. Het lijkt ons derhalve niet uit
gesloten, dat de copiiste zich bij deze versregel vergist heeft en 
de tweede regel van de vierde strofe copieerde in plaats van de 
tweede versregel van de vijfde strofe. 

Wrel blijken op verscheidene plaatsen in ditzelfde liedeken 
no. CXXVIII de rijmwoorden vergeten te zijn; in vs. 8 moet 
hoogstwaarschijnlijk het woord 'bint' aangevuld worden, in 
vs. 11 het woord 'dack' en in vs. 19 het woord 'kraght'. In 
Liedeken no. CXXV ontbreekt als laatste woord van vs. 21 
kennelijk het rijmwoord 'kindeke'. 

De strofenbouw heeft hier en daar stellig geleden. In Liede
ken no. CXIX bestaat versregel 29 uit dertien lettergrepen, ter
wijl de negende en tiende versregel van de eerste en de tweede 
strofe respectievelijk uit zeven en vijf lettergrepen bestaan. 
Het is derhalve duidelijk, dat de negende versregel van de der
de strofe correspondeert met de negende en tiende versregel 
van de overige strofen. Liedeken no. CXXV kent drie strofen : 
de eerste telt 13 versregels, de tweede 14 en de derde 10. Deze 
verschillen in aantallen versregels worden veroorzaakt, door
dat herhaaldelijk twee versregels als één geschreven werden. 
In Liedeken CXXVI telt de tweede strofe in tegenstelling tot 
de vier andere vijf versregels in plaats van vier, doordat de 
eerste versregel van deze tweede strofe bestaat uit de helft van 
die van de andere en de tweede versregel van de tweede strofe 
bestaat uit de tweede helft van de corresponderende eerste 
versregels van de overige strofen. 
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Herhaaldelijk heeft de copiiste ook de versregels onderling 
niet geheel en al juist gesteld, al heeft zij steeds tijdig haar fout 
ontdekt en de nodige correcties aangebracht. Zo had zij in 
Liedeken no. CXXI het eerste woord van vs. 58 aanvankelijk 
achter vs. 57 geplaatst, maar dit hier later doorgehaald. Het 
tegengestelde geval doet zich voor in Liedeken no. CXXX, 
waar zij als eerste woord van de 34e versregel aanvankelijk ge
schreven had het laatste woord van de 33e versregel, doch ook 
deze verschrijving heeft zij zelf geconstateerd en hersteld. Dit
zelfde geval doet zich ook voor in Liedeken no. CXIX, vs. 24-
25. Enkele malen heeft de copiiste vergeten het eerste woord 
van de versregel te schrijven en dat er later in de marge nog 
voorgeplaatst, nl. in Liedeken no. CXXIV, vs. 15 en CXXVI, 
vs. 4. 

4 . SCHRIFT 

Het schrift van de 209 bladzijden gedichten en het bijbe
horende register van ons manuscript is het laat-zeventiende-
eeuwse, krullenrijke lopende schrift. Het vertoont een zekere 
overeenkomst met het schrift van de platen XLVI en XLVIII 
uit de 'Atlas voor Nederlandsche Palaeographie'28. De copiiste 
heeft een mooie, regelmatige, verzorgde hand, zoals in vroegere 
eeuwen het handschrift in het algemeen heel wat beter ver
zorgd werd dan thans29. De vulling van de bladzijden is zeer 
verschillend, zoals wij reeds met statistisch materiaal aantoon
den30. Het schrift van de laatste dertig bladzijden van ons 
manuscript is van kennelijk latere handen; het is in het alge
meen forser van penvoering en ook groter dan het zeventiende-
eeuwse schrift, waardoor de bladzijden doorgaans heel wat 
minder versregels bevatten. Terwijl de bladzijden met zeven-
tiende-eeuwse liedekens minimaal zes versregels bevatten en 
maximaal achtenveertig, is de vulling van de bladzijden met 
achttiende-eeuwse liedekens als volgt : 
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aantal versregels aantal 
per bladzijde bladzijden 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

1 
0 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
11 
2 
6 
0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

Hierbij dienen wij dan nog aan te tekenen, dat één van de blad
zijden met 24 versregels en de bladzijde met 32 versregels in 
twee kolommen werden beschreven. 

Dat het achttiende-eeuwse schrift gelijkmatiger van grootte 
is, is aldus begrijpelijk. En het pleit voor de zeventiende-eeuw-
se copiiste, dat haar hand nergens onduidelijk geworden is. 
Haar schrijftalent en haar schrijfvaardigheid blijken bij gevolg 
ook in dit opzicht zeventiende-eeuws te zijn, dat zij evengoed 
het klein schrijven - een specialiteit en welhaast een sport van 
die tijd31 - volkomen beheerste. 

De eerste 220 bladzijden werden, zoals wij reeds opmerkten, 
geschreven door dezelfde hand; de dertig laatste bladzijden 
echter werden door diverse handen geschreven. Hoewel het al
tijd zeer moeilijk is met zekerheid de gelijkheid van verschei-
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den handschriften vast te stellen, menen wij toch, dat in die 
laatste pagina's vijf verschillende handen te onderkennen val
len. De Liedekens CXVIII, CXIX, CXXII en CXXIII werden 
alle met andere handen geschreven. Doch de Liedekens CXX, 
CXXI, CXXIV, CXXV, CXXVII, CXXVIII, CXXIX en 
CXXX schijnen wel met dezelfde hand geschreven te zijnS2. 

Van Liedeken CXXVI werden de vijf strofen door vier ver
schillende handen geschreven. De eerste en derde strofe werden 
waarschijnlijk geschreven door de hand die ook Liedeken no. 
CXXIII schreef; de tweede strofe moet wel door degene die 
ook liedeken CXXII schreef, geschreven zijn en de vierde strofe 
doet wel zeer sterk denken aan de hand, die ook de Liedekens 
CXX en volgende schreef. De vijfde strofe werd in forse druk-
letters geschreven, zodat er over de hand daarvan weinig te 
zeggen valt. Deze strofe schijnt trouwens ook wel later aan het 
Liedeken te zijn toegevoegd, zoals blijken kan uit het feit dat 
onder de vierde strofe door de schrijfster een reeks krullen ge
plaatst werd, zoals zij meer als afsluiting van een liedeken doet ; 
ook de inhoud van de vijfde strofe staat vrij los van de inhoud 
van de voorgaande vier, zodat ook in dit opzicht de vijfde 
strofe louter toegevoegd lijkt. 

Textuele onvolkomenheden en onregelmatigheden komen er 
in de laatste dertig bladzijden in veel mindere mate voor dan 
in de zeventiende-eeuwse liedekens. In hoeverre dit als argu
ment gehanteerd kan worden voor een eventuele originaliteit 
ervan, zouden wij niet durven uit te maken bij gebrek aan 
andere gegevens. 

Afkortingen bevat de tekst van de zeventiende-eeuwse liede
kens bijna geen; tweemaal diende het teken & als afkorting 
voor het voorvoegsel 'ver-', nl. op blz. 79 (Liedeken LVI), vs. 
28 en op blz. 116 (Liedeken no. LXV), vs. 6; slechts eenmaal 
troffen wij het traditionele afkortingsteken voor nn (ni. ñ) aan : 
blz. 11 (Liedeken no. IV), vs. 13: guñen; wellicht is de copiiste 
ook herhaaldelijk vergeten dit teken op de η te plaatsen: op 
blz. 16 (Liedeken no. VII), vs. 11 schrijft zij 'vine' voor 'vin-
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nen'. Overeenkomstige gevallen treffen wij aan op blz. 140 
(Liedeken no. LXXVII), titel: Aendoede in plaats van Aen-
doende; op blz. 203 (Liedeken no. CXIII), Voise: voorgaede in 
plaats van voorgaende. Tegenover de veronderstelling dat de 
copaste in dergelijke gevallen vergeten had het afkortingsteken 
te schrijven staat echter het feit, dat zij aanvankelijk op blz. 
191 (Liedeken no. CVI), vs. 25 schreef 'gust' in plaats van 
gunst, doch dat zij dit later zelf hersteld heeft door een η in het 
woord gust te plaatsen. Op blz. 70 (Liedeken no. XL) staat 
boven de ie van vrieden (vs. 1 ) een omgekeerd boogje, dat wel
licht als afkortingsteken voor vrienden bedoeld is. Op blz. 165 
(LiedekennoXCII),vs.23 staat 'sondlt.wesen' als afkorting van 
'sondleetwesen', zoals wij kunnen bewijzen op grond van blz. 
59 (Liedeken no. XXXIV), waar hetzelfde liedeken is opge
nomen zonder deze afkorting. 

Doch dit is alles wat wij in de zeventiende-eeuwse liedekens 
van ons handschrift aan afkortingen vinden. Wel treffen wij 
ook in het register herhaaldelijk afkortingen aan. Onder de D 
lezen wij : 'Die hemel eñ aerde... ' ; hier moet de schrijfster wel 
'ende' bedoeld hebben, een vorm die wel niet veel meer in het 
handschrift voorkomt, doch die wij toch hier en daar gebezigd 
vinden33. Onder S staat 'Sijt recht verblijf O menschel geslagt', 
waar de copiiste kennelijk bedoeld heeft 'menschelijck'. Een 
gelijksoortig geval treffen wij nog aan onder de W, waar de 
copiiste 'vrol' schreef voor 'vrolijcke'. 

Naar verhouding treffen wij in de achttiende-eeuwse liede
kens heel wat meer afkortingen aan van het voorvoegsel 'ver-'. 
In Liedeken CXXI wordt tot twaalfmaal toe deze afkorting ge
bruikt, nl. in de versregels 6, 11, 14, 22, 27, 28, 30, 40, 43, 45, 
71 en 92. In Liedeken CXXIV staat het in vs. 34; in Liedeken 
CXXV in de versregels 33 en 34; in Liedeken CXXVII in vs. 
16; in Liedeken CXXVIII in de versregels 4 en 25 ; in Liedeken 
CXXIX in de versregels 15, 20 en 28; in Liedeken CXXX 
treffen wij deze afkorting tot besluit aan in de versregels 15, 26 
en 3234. 

In Liedeken no. CXXIV vinden wij in vs. 8 geschreven 'wilt', 
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waar zoals uit de corresponderende versregels uit de andere 
strofen blijkt, 'willecom' behoorde te staan. Hoewel het hier 
mogelijk zou zijn te denken aan een afkorting, lijkt ons dit om 
zijn uniek karakter in ons handschrift toch eerder aan een fout 
van de copiiste geweten te moeten worden. 

Leestekens komen in het handschrift zelden voor en zijn dan 
nog vrij systeemloos geplaatst. Alleen na het laatste woord van 
iedere strofe staat betrekkelijk dikwijls een soort punt of een 
klein verticaal streepje; ditzelfde tekentje treffen wij herhaal
delijk, doch lang niet altijd, aan tussen de leden van de opsom
ming. Andere voorkomende leestekens zijn de punt boven de 
regel, die blijkbaar soms ook de functie van de moderne dub
bele punt had, en de haakjes, die betrekkelijk modern gebruikt 
worden. Overigens is de interpunctie in ons manuscript zeer 
onvoldoende en soms zelfs verwarrend. Meer dan eens rees bij 
ons trouwens de vraag, of bepaalde punten en strepen wel als 
leestekens bedoeld waren. Wellicht zijn deze streepjes in vele 
gevallen niet anders dan hulpmiddelen voor de zang. 

Het hele handschrift is geschreven met een en dezelfde kleur 
inkt, die nu bruinachtig aandoet. Van hoofdletters werd slechts 
een spaarzaam gebruik gemaakt: de eerste letter van iedere 
strofe was een hoofdletter en bovendien zijn die letters, die ge
zamenlijk een acrostichon vormen, steeds hoofdletters; soms 
zijn deze enigszins geforceerd geschreven, zonder dat wij noch
tans zelfs ook maar van versierde letters kunnen spreken. Een 
enkele maal werden in de titel de letters extra vet geschreven. 
Hoofdletters treffen wij ook hier en daar aan in de jaardichten ; 
doch uit het feit, dat lang niet alle letters, die een romeinse 
klankwaarde vertegenwoordigen, met een hoofdletter ge
schreven staan35, zoals in dat soort gedichten het gebruik is, 
blijkt, dat de copiiste eigenlijk niet wist, waarom zij die letters 
midden in het woord met een hoofdletter geschreven zag; bij 
gevolg staan sommige letters wel en andere niet met hoofd
letter. Behalve in de opgesomde gevallen staan er nog wat 
hoofdletters her en der door het handschrift verspreid; vaak 
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werden de namen van God, gewijde personen en zaken en de 
namen van plaatsen met een hoofdletter geschreven. Overigens 
werden nog diverse woorden met hoofdletter geschreven om 
voor ons onverklaarbare redenen. Ook bij het schrijven van 
hoofdletters heerst in ons handschrift zeker geen bepaalde 
regel; er heerst integendeel een grote inconsequentie; in het 
Liedeken no. II op blz. 7 en 8 b.v. wordt in de stokregel het 
woord 'eeuwicheijt' eenmaal met en driemaal zonder hoofd
letter geschreven. 

De indeling van het manuscript is zo, dat alle liedekens op 
een nieuwe bladzijde beginnen. Bovenaan staat dan meestal de 
titel, die heel vaak begint met het neutrale woord 'Liedeken' 
en daarachter of daaronder volgt de 'voise'. Bij de zeventiende-
eeuwse liedekens ontbreekt slechts driemaal de titel geheel en 
al, nl. op blz. 177 (Liedeken LXVI), op blz. 150 (Liedeken 
LXXXIV) en op blz. 178 (Liedeken 1С). De voise ontbreekt 
- bij de zeventiende-eeuwse liedekens - twaalfmaal, nl. blz. 23 
(XI), blz. 37 (XXI), blz. 48 (XXX), blz. 101 (LIX), blz. 
124 (LXX), blz. 135 (LXXIV), blz. 148 (LXXXII), blz. 183 
(CII), blz. 184 (CHI), blz. 194 (CVIII), blz. 195 (CIX), en 
blz. 207 (CXVI). 

Bij de achttiende-eeuwse Liedekens ontbreekt de titel zeven
maal, nl. bij de Liedekens nos. CXX, CXXI, CXXVI, CXXVII, 
CXXVIII, CXXIX en CXXX. In deze gevaUen wordt het 
Liedeken enkel aangekondigd met 'voise', 'op de wijs' of 
'stemme'. De voise ontbreekt vijfmaal, nl. in de Liedekens 
nos. CXVIII, CXXII, CXXIII, CXXIV en CXXV. 

Behalve enkele extra krullen en lijnen onder diverse liede
kens bevat ons manuscript generlei versiering. Ook de signa
turen en de custoden, die in die tijd nog algemeen gebruikt 
werden, ontbreken in ons handschrift geheel. 

Herhaaldelijk heeft de copiiste bemerkt, dat zij foutief ge-
copieerd had en derhalve haar vergissing gecorrigeerd, hoewel 
zij in het geheel genomen slechts betrekkelijk weinige van haar 
vele fouten heeft waargenomen. 
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In sommige gevallen heeft zij een ander woord willen schrij -
ven dan het vereiste, doch heeft, toen zij dit bemerkte, het 
foutieve woord of de foutieve letters doorgehaald en het goede 
woord of de goede letters erachter, erboven of erdoorheen ge
schreven; dit treffen wij aan op blz. 94 (LIV), vs. 26; op blz. 
105 (LXI), vs. 26 en 42; op blz. 119 (LXVII), vs. 26; op blz. 
124 (LXX), vs. 20; op blz. 149 (LXXXIII) , vs. 16; op blz. 153 
(LXXXV), vs. 33; op blz. 175 (XCVIII), vs. 31; op blz. 192 
(CVI), vs. 71 en blz. 205 (CXIVÌ, vs. 20. 

In andere gevallen heeft de copiiste een letter vergeten en 
deze toen boven het woord geplaatst. Dit geschiedde o.a. op 
blz. 49 (XXXI), vs. 9; blz. 115 (LXIV), vs. 7; blz. 206 (CXV), 
vs. 1. Ook komt het voor, dat de copiiste aanvankelijk het 
eerste woord van de volgende versregel geschreven had achter 
de voorgaande; herhaaldelijk heeft zij haar vergissing tijdig be
merkt en het betrokken woord ook aan het begin van de vol
gende versregel - op de juiste plaats dus - geschreven, doch 
daarbij vergeten het verkeerd geplaatste woord door te halen. 
Zo schreef zij op blz. 15 (Liedeken no. VI) als laatste woord van 
vs. 31 : 'пае', terwijl zij vs. 32 laat beginnen met 'naer'. Het 
tegengestelde geval doet zich ook een enkele maal voor; wel
licht door plaatsgebrek heeft de copiiste op blz. 37 (Liedeken 
no. XXI) het laatste woord van vs. 5 geschreven als eerste 
woord van vs. 6; zij heeft haar vergissing daar echter tijdig ge
merkt en nog in zoverre hersteld, dat zij het betrokken woord 
'sal' nog achter vs. 5 heeft weten te schrijven, nochtans zonder 
dit woord in vs. 6 door te halen. 

Zoals wij reeds opmerkten, zijn er echter in het handschrift 
nog zeer veel fouten blijven staan. Gedeeltelijk zijn deze door 
een latere hand gecorrigeerd, doch merendeels zijn ze onver
anderd gebleven. Het ligt dus niet voor de hand aan te nemen, 
dat de copiiste na het overschrijven haar geschrift nog heeft ge
collationeerd met het origineel, waarvan zij copieerde. Dit feit 
lijkt ook een aanwijzing ervoor te zijn, dat ons handschrift in 
de tijd van zijn ontstaan en daarna niet zo veelvuldig meer ge
bruikt is ; men zou immers verwachten, dat bij een intens ge-
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bruik de meest storende fouten en vergissingen wel door de een 
of ander verbeterd zouden zijn, hetgeen beslist niet het geval 
geweest is. Want de latere verbeteringen in de tekst zelf zijn 
minimaal, wanneer men tenminste die van een moderne hand 
als die van Alberdingk Thijm uitsluit. Het zijn er hoogstens een 
tiental ! De latere belangstelling bleek in elk geval meer uit te 
gaan naar de 'voise' dan naar de tekst zelf, want een twaalftal 
keren vulde die hand een voise aan en gaf zelf eenmaal een 
voise op, die in het handschrift ontbrak, т . п . op blz. 159 
(Liedeken no. LXXXVIII)3«. 

Hetgeen wij hierboven schreven over het corrigeren van ge
maakte fouten, had in het bijzonder betrekking op de zeven-
tiende-eeuwse liedekens. Ook met betrekking tot die uit de 
achttiende eeuw valt er echter uit het bedoelde oogpunt wel 
een en ander op te merken, al is het zeker minder, doordat de 
tekst in het algemeen minder gehavend werd overgeleverd. 

Wat de gecorrigeerde fouten betreft, constateren wij, dat de 
schrijfster herhaaldelijk woorden die zij overgeslagen had, heeft 
aangevuld boven de versregel. Dat vinden wij bij de Liedekens 
nos. CXXIX, vs. 29 en CXXX, vs. 17, terwijl in Liedeken 
CXVIII, vs. 14 'gesuvert' gecorrigeerd werd tot 'gesuijvert'. 
Overigens heeft zij ook herhaaldelijk over het verkeerde woord 
het goede woord geschreven, zoals wij vinden in de Liedekens 
nos. CXIX, vs. 6 en 19, CXXIII, vs. 30, CXXIV, vs. 30, 
CXXV, vs. 15 en CXXIX, vs. 35. In Liedeken no. CXXI, vs. 
71 heeft de schrijfster het aanvankelijke woord uitgewist en 
daaroverheen het goede woord geschreven. 

5. DATERING 

Reeds Alberdingk Thijm3 7 plaatste deze bundel in de tweede 
helft van de zeventiende eeuw op grond van het schrift en van 
de chronogrammen die herhaaldelijk onder de Liedekens voor
komen. Nu bieden deze jaardichten ons inderdaad een stevig 
houvast, hoewel vele niet zonder meer bruikbaar zijn voor een 
deugdelijke bewijsvoering. 
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Beginnen wij onze bespreking met de opsomming van alle 
chronogrammen, die wij in het manuscript aantroffen ; het aan
tal daarvan is groter dan dat van Alberdingk Thijm38. Achter 
elk chronogram plaatsen wij het jaartal dat erin besloten ligt 
en de plaats waar het in het handschrift te vinden is. Wij geven 
de chronogrammen nauwkeurig weer, zoals ze in het handschrift 
voorkomen. Ook aan de hoofdletters hebben wij niets toege
voegd noch daarvan laten wegvallen. 

Beschreijt ghij mijn oogen u boosheijt en Idelheijt: 1666; 
(I, blz. 6) 

Wenst Ghij Met Christo Sijn Lijden: 1667 (II, blz. 9) 
Soo Meught ghij V Verblijden: 1569 (II, blz. 9) 

Het is van belang met betrekking tot deze laatste twee chrono
grammen op te merken, dat zij als één distichon onder hetzelfde 
Liedeken geplaatst werden. 

Heer U Wü Moet geschieden: 1667 (III, blz. 10) 
Sondaers hebt moet Christus Bloet is voor U : 1667 (X, 

blz. 22) 
Leert hoe eensaemheijt ons verweckt tot soeten gedachten : 

1767 (XVII, blz. 32) 
Den twintichsten Lou Maent: 1667 (XXVI, blz. 43) 
Maria wiert onbevleckt Ontfangen: 1167 (XXIX, blz. 47) 
Siet Dat ghij al De Idelheijt vlught: 1666 (XL, blz. 71) 
Inden Hemel is voor ons vreught: 1567 (XLVIII, blz. 86) 
VerLost heere haer sleLen Vit DE VLam: 1667 (LUI, 

blz. 93) 
lesVs Wert de BethleeM In de Nacht geboren : 2167 

(LIX, blz. 101) 
Onsen Vrint Thomas van Aqvinen Engelsen Doctor : 1667 

(LXIII, blz. 110) 
Wonder baer In Miraculen: 1667 (LXIII, blz. 111) 
Sij heeft Den besten gekosen wekken haer geen menschen 
connen ontroven: 1867 (LXIV, blz. 115). 

Wanneer wij deze vijftien chronogrammen beschouwen, valt 
het ons onmiddellijk op, dat alle op één na het jaartal 66 of 67 
bevatten. Slechts één chronogram duidt het jaartal 69 aan, 
doch dit komt voor in combinatie met een ander chronogram 
dat het jaartal 67 aangeeft. Derhalve moet een van beide fou-
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tief zijn. Hoewel het ons niet van eminent belang lijkt, of het 
definitieve jaartal nu 67 of 69 is, menen wij toch te moeten op
teren voor 67. Op eenvoudige wijze valt immers het chrono
gram met het jaartal 69 zo te veranderen, dat het jaartal 67 
ontstaat, т . п . door aan te nemen, dat er oorspronkelijk in 
plaats van 'ghij' gespeld werd 'gh'. Tegen dergelijke procli
tische vormen bestaat in ons handschrift kennelijk geen be
zwaar, want wij treffen deze op diverse plaatsen aan 3 9 . Het 
andere chronogram zo te wijzigen, dat het jaartal 69 in plaats 
van 67 wordt, ligt - laat staan of het zelfs mogelijk is - heel 
wat lastiger en is in elk geval minder voor de hand liggend. 
Daarom houden wij het ervoor, dat het juiste jaartal 67 is 
geweest. Overigens is - zoals wij reeds zeiden - het precieze 
jaartal door het geringe verschil in aantal jaren voor ons van 
slechts betrekkelijke waarde. 

Van heel wat groter belang is het stellig, welke de juiste 
eeuw geweest is. Terstond blijkt ons immers, dat niet alle ge
telde honderdtallen juist kunnen zijn. Wij hebben echter reeds 
geconstateerd, dat ons handschrift geen origineel, doch slechts 
een copie is en dat de copiiste ervan velerlei vergissingen be
gaan heeft. Het lijkt ons dus gewettigd het verschil in honderd
tallen op rekening te schuiven van de eigen spellingwijze van 
de copiiste. Reeds de plaatsing van de hoofdletters in de ver
schillende chronogrammen rechtvaardigt het vermoeden, dat 
de copiiste niet besefte, wat een chronogram was en dat zij dus 
ook bij de copiëring van deze chronogrammen evenmin secuur 
te werk ging als bij die van de liedekens, is vanzelfsprekend. In 
elk geval is het op betrekkelijk eenvoudige wijze mogelijk de 
jaartallen van alle chronogrammen met elkaar in overeenstem
ming te brengen. 

De bepaling van de tientallen en eenheden levert ons geen 
moeilijkheden op; omdat 14 maal óf 66 óf 67 vermeld staat, 
mogen wij zonder meer aannemen, dat het jaar van ontstaan 
(of copiëren) van die liedekens 66 of 67 is geweest, doch de 
eeuwen die genoemd worden, variëren van 11 tot 21 ! Welke 
eeuw is nu de juiste geweest? 
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Deze vraag is minder moeilijk te beantwoorden dan het 
lijkt. Er zijn immers nog diverse andere Liedekens, die ons op 
een of andere wijze een datering geven. 

Op blz. 27 staat een Liedeken (no. XIII) aan Fulgentia 
Coeberghs Opgedragen op den dagh van hare professinge ge
schiet den 3 meij 1666 int Clooster van marien graft binnen de 
stadt grave', zoals het door de hand van de copiiste geschreven 
onderschrift luidt. 

Het 'Liedeken aenden selven' (no. XIV) op blz. 28 is eveneens 
aan Fulgentia Coeberchs gericht bij dezelfde gelegenheid en zal 
dus ook in 1666 gedateerd moeten worden. 

Onder de O p Offeringh' (no. XXX, blz. 48) staat geschreven 
'Maria Wes' 1667. Op de bladzijden 183 en 184 staan twee ge
dichten, nos. СП en CHI, getiteld 'Aen Juffr Maria Wes' en 
'Ander'. Beide gedichten zullen derhalve ook uit de tweede 
helft van de zeventiende eeuw moeten stammen. 

Op blz. 124-127 staat het Liedeken 'Nieuwe Jaer geschon-
cken aen Juffren Maria ende Helena Groenen' (no. LXX). Dit 
gedicht staat ondertekend met 'W. v. Ravesteijn' en is geda
teerd 'Ao. 1659'. 

Op blz. 157-158 en op blz. 159 staan twee Liedekens, nos. 
LXXXVII en LXXXVIII, waarvan het eerste als onderschrift 
voert '13 Maart 1672 achter den gelukwensch in vaerzen bij de 
Professie van Juffr. Maria Halkeet, nu genaemt Suster Pau
lina' en bij het tweede staat als onderschrift 'Als voren, blz. 
158'. Nu zijn beide onderschriften weliswaar van moderne 
hand, т . п . die van Alberdingk Thijm, doch in deze zaak mag 
Thijm zeker als kroongetuige beschouwd worden, aangezien hij 
het 'kalligrafiesch kunststukjen' in handen heeft gehad-en er 
ook uitvoerig mededeling van doet4 0 -, waarvan de beide in ons 
handschrift opgenomen liedekens het besluit vormen. Ook deze 
beide liedekens mogen wij dus met zekerheid in 1672 dateren. 

Het 'Liedeken opgedragen aen Ste Maria van meerwijck op 
haere Professie dach' (no. LXIV) op blz. 115 moet uit 1666 
dateren, aangezien deze zuster blijkens het Professieboek41 ge
profest werd op 25 maart 1666. 
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Op biz. 47 komt als voise voor : Kersnacht schoonder dan de 
dagen. Het kan dus wel niet anders, of dit liedeken moet ook 
uit een gevorderde zeventiende eeuw stammen (Liedeken no. 
XXIX), ofschoon het chronogram ervan 1167 aangeeft. 

In diverse gedichten en liedekens werd de herderlijke t rant 
aangehouden met de traditionele benamingen als Coridon, 
Philis, e.d., hetgeen dus ook als vroegste datum naar een ge
vorderde zeventiende eeuw wijst42. 

Overzien wij al deze gegevens, dan lijkt het ons minstens zeer 
waarschijnlijk, dat de bedoelde en juiste eeuw de zeventiende 
eeuw geweest is en dat bij gevolg de jaartallen van de onder
scheiden chronogrammen 1666 en 1667 moeten zijn. 

Een verdere beschouwing van de jaardichten zal ons in die 
mening kunnen versterken. Gesteld immers dat die chrono
grammen verknoeid werden als gevolg van de eigen spelling 
van de copiiste, dan zal het op betrekkelijk eenvoudige wijze 
mogelijk moeten zijn, т . п . door kleine veranderingen in de 
spelling aan te brengen, al die chronogrammen weer hun juiste 
datering - 1666 of 1667 - terug te geven. Inderdaad is het 
mogelijk, met verantwoorde kleine veranderingen in de spel
ling deze jaartallen te formeren. 

Laat ons uitgaan van het distichon op blz. 9, waarvan de ene 
versregel het jaartal 1667 en de andere het jaartal 1569 bevat. 
Wij hebben reeds de veronderstelling uitgesproken, dat 69 uit 
dit laatste jaartal 67 behoorde te zijn en wij zullen thans dan 
ook nog enkel over de honderdtallen spreken. Want een van die 
beide honderdtallen moet onjuist zijn. Wanneer wij nu trachten 
beide jaartallen met elkaar in overeenstemming te brengen, 
kan dat eenvoudig gebeuren door het woord 'meught' uit de 
tweede versregel te veranderen in 'meucht'. Deze verandering 
in de spelling is gezien de schrijfwijze in ons handschrift zeker 
verantwoord. Wanneer wij daarentegen trachten het jaartal 
1567 in de eerste versregel te verkrijgen, dan zou dat enkel t e 
doen zijn door de vorm 'Christo' te spellen als 'Kristo', een 
spellingwij ze die nergens in onze bundel voorkomt en ook ove-
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rigens in die tijd hoogstens sporadisch optreedt. Deze laatste 
verandering achten wij daarom onaanvaardbaar. Waagt men 
vervolgens nog een poging om beide versregels het jaartal 1767 
te doen uitwijzen, dan schijnt deze zonder zeer ingrijpende 
wijzigingen tot mislukken gedoemd; wij zien er althans geen 
kans toe. Op grond van al het bovenstaande heeft het jaartal 
1667 dus stellig aan verantwoorde voorkeur gewonnen. 

Zeker wanneer men daarbij bedenkt, dat ook de overige 
chronogrammen op betrekkelijk eenvoudige wijze tot het jaar 
1666 of 1667 te herleiden zijn, terwijl andere jaartallen hoog
stens met zeer veel moeite gevormd kunnen worden. 

Wanneer men aanneemt, dat in Liedeken XXIX, blz. 47, 
oorspronkelijk gestaan heeft 'wierd' in plaats van 'wierf, is 
daarmee weer het jaartal 1667 ontstaan in plaats van 1167, 
hetgeen trouwens een voor dit liedeken onmogelijk jaartal is. 

Het chronogram op blz. 32 bij Liedeken no. XVII zal oor
spronkelijk waarschijnlijk de in de bundel gangbare spelling 
'gedagten' hebben gehad in plaats van 'gedachten' ; ook moge
lijk, doch minder waarschijnlijk is het, dat 'verweckt' oor
spronkelijk gespeld was als 'verwekt'. 

Op blz. 86 (Liedeken no. XLVIII) zal in het origineel ge
staan hebben 'vreucht' in plaats van 'vreught', waardoor ook 
dit chronogram op 1667 uitkomt. 

Het woord 'de' in het chronogram bij Liedeken no. LIX op 
blz. 101 is een kennelijke schrijffout van de copiiste; corrigeren 
wij 'de' in 'te' , dan ontstaat daarbij tevens het jaartal 1667. 

Het chronogram bij Liedeken no. LXIV, blz. 115, geeft 1867 
aan en moet dus stellig als foutief beschouwd worden. Het 
jaartal 1667 is echter met enkele kleinere veranderingen in de 
spellingwijze gemakkelijk te bereiken: 'connen' zou evengoed 
als 'können' gespeld geweest kunnen zijn, terwijl 'menschen' 
als 'mensen' óf ' welcken' als 'welken' gespeld had kunnen staan. 
Al deze veranderingen in de schrijfwijze kunnen op grond van 
de gangbare spelling in ons manuscript verdedigd worden. Bij 
dit chronogram, ware het dus ook mogelijk op eenvoudige wijze 
het jaartal 1567 te doen ontstaan, doch op grond van de andere 
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chronogrammen en op grond van de inhoud van het gehele 
liedeken lijkt ons de zestiende eeuw uitgesloten. 

Wanneer wij aannemen, dat 1666 en 1667 de juiste jaartallen 
zijn, vallen op een vrij eenvoudige wijze de diverse chronogram
men met elkaar in overeenstemming te brengen. En dat de 
zeventiende eeuw als eeuw van onze Liedekens wel het meest 
in aanmerking komt, was ons trouwens al eerder gebleken uit 
de gegevens buiten de chronogrammen om. Sterker wordt in 
onze ogen nog de argumentering, wanneer wij zien, dat bij geen 
enkel ander jaartal eenzelfde gelijkheid zo gemakkelijk te be
reiken valt; wanneer men een andere eeuw zou nemen, moest 
men steeds woorden in de chronogrammen gaan wijzigen om het 
gewenste jaartal te verkrijgen, doch in dit geval overschrijdt 
men naar onze mening de grens van het toelaatbare. Volkomen 
terecht schrijft dan ook prof. Van Mierlo43: 'Ik neem geen 
emendaties aan, dan die welke zich als klaarblijkelijke ver
schrijvingen opdringen, of die uit de overlevering gewaarborgd 
zijn. Elders eerbiedige men de tekst en trachte dien te verklaren 
in het licht van wat reeds bekend is, of behoude men hem voor 
andere mogelijke gevallen van gelijke soort.' 

Gegeven de onnauwkeurigheid van de copiiste, die wij over
duidelijk hebben kunnen constateren bij de vergelijking van de 
eerste versregels van de liedekens met die in het register, en 
gegeven haar vele afwijkingen van de originele spelling, is het 
absoluut geoorloofd de spelling in details te wijzigen om de 
noodzakelijke eenheid van datering te bereiken. Deze eenheid 
van datum is aldus zelfs heel simpel te verkrijgen. En ook in de 
wetenschap is het al vaak voorgekomen, dat de eenvoudigste 
oplossing de ware bleek te zijn. 

Samenvattend kunnen wij dus stellen, dat alle gedateerde en 
dat eerbare gedichten en liedekens uit de jaren 1659-1672 stam
men. Ons handschrift is echter een copie van een bundel met 
verzamelde gedichten en liedekens en kan dus niet vòòr 1672 
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geschreven zijn. Het schrift wijst echter nog duidelijk naar de 
zeventiende eeuw. Bovendien heeft het in het algemeen weinig 
zin professiegedichten te copiëren lange tijd nadat ze geschre
ven werden; wanneer echter de betrokken personen nog ge
kend worden, is het alleszins aantrekkelijk dit te doen. Der
halve houden wij het ervoor, dat ons manuscript vervaardigd 
werd in het laatste kwartaal van de zeventiende eeuw. 

De datering van de dertig bladzijden aan het einde van ons 
handschrift kan niet op rechtstreekse gegevens plaats vinden. 
In die gedichten vinden wij namelijk geen enkel gegeven, dat 
ons de kans biedt tot rechtstreekse datering. Derhalve moeten 
wij daarvoor langs de indirecte weg een bevredigende datering 
trachten te verkrijgen. Welnu, op de eerste plaats is het schrift 
van kennelijk latere datum ; op de tweede plaats is het Graafse 
Tertiarissenklooster omstreeks 180014 opgeheven. Het is dus 
alleszins voor de hand liggend dit gedeelte van ons handschrift 
in de achttiende eeuw te dateren. 

Hoewel het onmogelijk is er doorslaggevende argumenten 
voor aan te voeren, lijkt het ons toch wel zeer waarschijnlijk, 
dat dit gedeelte omstreeks het midden van de achttiende eeuw 
geschreven werd. Tegen het einde van die eeuw immers had het 
klooster te kampen met een sterke onderbezetting van reli
gieuzen, en een dergelijke zorgelijke tijd lijkt wel bij uitstek 
ongeschikt voor poëtische ontboezemingen of liefhebberijen. 
Anderzijds is het verschil in schrift en mentaUteit tussen 
de zeventiende-eeuwse en de achttiende-eeuwse liedekens wel 
zo groot, dat er zeker een halve eeuw tussen gelegen moet heb
ben. 

6. BAND 

De band is van perkament, volledig blanco gehouden, dus 
zonder enig opschrift, noch op de rug noch op de voorzijde. 
Door een eenvoudig groen lintje wordt het boekje aan de snee-
zijde dichtgebonden. Dit bandje moet wel de originele band 
zijn, hetgeen bevestigd zou kunnen worden door het feit, dat de 
afzonderlij ke katemt j es genaaid zitten op een strook perkamen-
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ten handschrift, zoals in de zeventiende eeuw heel gebruikelijk 
was. 

Hoewel er tien bladzijden aan het handschrift ontbreken, 
hebben wij geen enkel spoor van latere verwijdering kunnen 
constateren. Het kan dus niet de onachtzaamheid van het na
geslacht zijn geweest, die deze bladzijden verloren heeft doen 
gaan, doch het moet de tijdgenoot zijn, die om een of andere 
reden de bedoelde tien bladzijden heeft doen of laten verdwij
nen. Evenmin hebben wij er enig spoor van kunnen ontdekken, 
dat de bladzijden 11 en 12 na het vervaardigen van onze bun
del in omgekeerde volgorde zouden zijn geplaatst. Het heeft er 
dan ook alle schijn van, dat ons manuscript zo ontstaan is als 
het thans is en dat er sedert de tijd van het ontstaan geen in
grijpende wijzigingen in hebben plaats gevonden. Wij zijn dus 
geneigd aan te nemen, dat de pagina's 1 t/m 4, 25 en 26, 81 t/m 
84 reeds ontbraken, toen onze copiiste aan haar copiëren be
gon. 

Wanneer deze zienswijze echter juist is - en wij hebben geen 
enkele reden om daaraan te twijfelen, - dan moet ons hand
schrift geen copie van het origineel geweest zijn, doch een copie 
van een copie. Dat dit zo is, lijkt ons te bewijzen uit het register. 

Op de eerste plaats is het immers duidelijk, dat onze copiiste 
dat register niet zelf vervaardigd heeft ; daarvoor wijken de 
versies van de liedekens en gedichten uit het handschrift te 
sterk af van de versies van het register. 

Doch op de tweede plaats kan de vervaardigster van het 
register niet dezelfde persoon geweest zijn als degene die de 
bundel uiteindelijk samenstelde. De vervaardigster van het 
register kende immers de blz. 1 t /m 4 en mogelijk de blz. 25 en 
2645 niet, die de oorspronkelijke samenstelster van de bundel 
zeker wel gekend zal hebben. 

Het register moet bij gevolg samengesteld zijn, nadat de 
'originele' dichtbundel tot stand kwam, doch voordat de blz. 
81 t/m 84 verloren gegaan waren. 

Nu ligt er nog de mogelijkheid, dat het register werd samen
gesteld op grond van de originele bundel liedekens, doch nadat 
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daarvan de bladzijden 1 t/m 4 verloren waren gegaan. Aldus 
zou ons manuscript nog een rechtstreekse copie van de origi
nele bundel kunnen zijn. Deze mogelijkheid lijkt ons echter 
welhaast uitgesloten op grond van de grote hoeveelheid tex-
tuele onvolkomenheden, die ons handschrift kenmerken. De 
talloze varianten die wij reeds bespraken met betrekking tot de 
eerste versregels in de liedekens en in het register, maken het 
ons onmogelijk aan te nemen, dat onze copiiste rechtstreeks 
van de oer-bundel copieerde. Dat immers de vervaardigster 
van het register vele schrijffouten bij haar werk gemaakt heeft, 
betwijfelen wij, omdat het vervaardigen van een register een 
zekere mate van nauwkeurigheid veronderstelt en deze acribie 
stellig ook ten gunste van het copiëren gewerkt zal hebben. 
Het lijkt ons b.v. onmogelijk, dat de eerste versregels van 
'Kersmisse' (Liedeken no. V, blz. 12), die in het origineel luidden : 

Ach philis comt met mij inde stal 
daer suit ghij godt van al 
als een teer kintien vinden 
arm in groóte noot 
in een cribbe naeckt en bloot 

door een copiiste die rechtstreeks van het origineel copieerde, 
verbasterd zouden kunnen worden tot : 

Als philis comt gaet met mij inde stal 
daer suit ghij godt van al .. . 

Een dergelijke ingrijpende verbastering veronderstelt o.i. meer 
copieën. Wij kunnen ons een dergelijke grove verschrijving niet 
voorstellen, tenzij in etappen geschied. De eerste copiiste heeft 
b.v. 'Ach' verbasterd tot 'Als', waarna een volgende, die na
tuurlijk de tekst niet meer begreep, trachtte een nieuwe be
tekenis aan deze eerste versregel te geven en dit gedaan heeft 
door het woord 'gaet' aan te vullen. 

Er zijn in ons handschrift nog ettelijke plaatsen meer, waar
bij wij een soortgelijke redenering als hierboven zouden moeten 
toepassen om de foutieve versie die er staat, te kunnen ver
klaren46. Wij zijn er dan ook van overtuigd, dat in grote trek-
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ken ons manuscript minstens een tweede copie van het origi
neel geweest is. 

Met deze voorstelling is in overeenstemming het feit waarop 
wij reeds eerder wezen, dat wij nl. geen enkel spoor van latere 
uitscheuring van de ontbrekende bladzijden hebben kunnen 
ontdekken. Deze moeten dus reeds verdwenen zijn geweest, 
toen de copiiste van ons manuscript aan haar werk begon. Zij 
moet dan haar voorbeeld slaafs nagevolgd hebben, ook wat de 
paginering betreft, en als gevolg daarvan ontbreken in ons 
handschrift deze tien bladzijden. Het ontbreken hiervan is dus 
meer - in ons handschrift althans - van 'nominale' dan van 
'reële' aard. Ook de verkeerde volgorde van de bladzijden 11 en 
12 is dan mede geen gevolg van een verkeerd inbinden, doch 
wellicht van het verkeerd ingebonden zijn of van een foutieve 
paginering in het voorbeeld van onze copiiste. Trouwens, het is, 
afgezien nog van het bovenstaande, feitelijk niet aan te nemen, 
dat in ons handschrift de pagina's 11 en 12 later verkeerd wer
den ingebonden, want wat nu binnenkant is (wat dus aanvan
kelijk buitenkant was), is in het geheel niet beschadigd, terwijl 
wat nu buitenkant is (en dus vroeger binnenkant was), wel 
enige beschadiging vertoont, zoals overigens alle eerste veertien 
bladzijden. Nu is het voor ons onaannemelijk, dat een losge
raakte bladzijde uit een boek in de loop der tijd niet aan alle 
vier de kanten duidelijke beschadiging gaat vertonen. Bij de 
onderhavige bladzijden 11 en 12 is echter alleen maar bescha
diging te constateren aan wat thans buitenkant is. 

Reeds eerder hebben wij erop gewezen, dat onze copiiste 
slaafs en gedachteloos copieerde. Dit is ons reeds overduidelijk 
gebleken uit de vele vergissingen die zij maakte - men denke in 
dit geval aan 'weerde bruijt', dat zij in het register als 'wrede 
bruijt' weergaf (Liedeken no. LXXX, blz. 145) - en dat zal 
ons nog eens opmerkelijk duidelijk kunnen blijken uit een na
dere beschouwing van het register. Want door het passief na
volgen van haar voorbeeld heeft de copiiste niet gemerkt, dat 
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ook de paginering van het register fouten bevatte. Daarmede 
bedoelen wij dan nog niet, dat het gedicht no. CVIII op blz. 194 
volgens het register op blz. 142 zou staan; in dit geval kunnen 
wij immers een incidentele verschrijving van onze copaste ge
redelijk aannemen: het verschil in het schrijfbeeld van 9 en 4 
is nu eenmaal niet zo groot (over het verschil tussen 4 en 2 
komen wij dadelijk nog uitvoerig te spreken). Evenmin hebben 
wij thans op het oog het schrijven van 173, waar 178 moest 
staan (Liedeken no. 1С), want ook deze fout kan verklaard wor
den als een leesfout van onze copiiste. 

Wat echter niet aan onze copiiste geweten kan worden, is het 
feit, dat alle liedekens en gedichten vanaf blz. 183 in het regis
ter twee bladzijden eerder gepagineerd staan, zodat dus het ge
dicht op blz. 183 (по. СП) volgens het register op blz. 181 zou 
moeten staan enz. Volgens het register staan er dus op de blz. 
181 en 182 telkens twee gedichten. Van blz. 183 tot en met 
blz. 209 staan in totaal 16 liedekens, zodat een incidentele 
vergissing van onze copiiste uitgesloten geacht moet worden 
en zonder meer moet worden aangenomen, dat zij deze 
systematische vergissing beging in slaafse navolging van haar 
voorbeeld. Zij heeft zelf dan ook deze reeks van vergissingen 
niet ontdekt, evenmin trouwens als de andere gebruikers van 
ons manuscript. Slechts eenmaal werd de paginering verbeterd : 
over de laatste 2 van 202 werd een 4 geschreven, waarmee dus 
de juiste paginering van het betrokken liedeken no. CXIV ge
geven werd, doch deze 4 is aan de bovenkant duidelijk open ge
houden, terwijl onze copiiste enkel een van boven gesloten 4 
schreef. Deze correctie schrijven wij dan ook niet aan onze 
copiiste toe, doch aan een latere gebruikster van haar copie. 

Juist deze doorlopende verkeerde paginering van de gedich
ten en liedekens van blz. 183 tot en met 209 is er een duidelijk 
bewijs van hoe slaafs en gedachteloos onze copiiste bij haar 
copieerwerkzaamheden te werk ging. 

Tot en met blz. 182 van ons handschrift lopen de paginerin
gen van register en van de liedekens parallel. Wat is nu de ver
klaring van het feit, dat daarna het register steeds twee pagi-

37 



na's te laag opgeeft? Er zijn drie mogelijkheden: de paginering 
van het voorbeeld van onze copiiste was goed en onze copiiste 
heeft de fout gemaakt óf de foutieve paginering was reeds in 
haar voorbeeld aanwezig, b.v. doordat daarin tweemaal de 
pagina's 181 en 182 voorkwamen, een heel normale pagine-
ringsfout in die tijd; in dit laatste geval heeft dan onze copiiste 
klakkeloos deze fouten overgenomen uit het register, doch in 
het handschrift heeft zij wel die pagineringsfouten hersteld. De 
derde mogelijkheid is, dat in het voorbeeld dat zij copieerde 
reeds dit verschil tussen paginering en register optrad. 

Als de paginering van het voorbeeld van onze copiiste goed 
was geweest en onze copiiste dus de fout gemaakt had, dan zou
den in haar voorbeeld op blz. 181 en 182 twee gedichten hebben 
moeten staan, nl. het gedicht dat er nu staat en het gedicht dat 
thans twee bladzijden verder staat. Theoretisch is dit zeker 
mogelijk, want op blz. 181 staan thans de tweede en de derde 
strofe van een gedicht van drie acht-regelige strofen. Het is dan 
ook denkbaar, dat deze drie strofen op blz. 180 gestaan hebben, 
zodat blz. 181 vrij kwam voor het gedicht van tien versregels 
dat in ons handschrift op blz. 183 staat. Evengoed ware het 
echter mogelijk, dat het gedicht van blz. 183 bij de twee acht
regelige strofen gestaan had, die thans op blz. 181 staan. Wan
neer het voorbeeld een feilloze paginering kende, dan zou 
bovendien het gedicht van blz. 184 bij dat van blz. 182 ge
plaatst moeten zijn. Ook dit is stellig mogelijk, want het ge
dicht van blz. 182 telt 16 versregels en dat van blz. 184 telt er 
tien. Voor onze copiiste, die zelfs 48 versregels op één bladzijde 
wist te schrijven, was het dus zeker mogelijk om deze twee ge
dichten op één enkele pagina te plaatsen. 

Doch praktisch lijkt ons deze mogelijkheid welhaast uitge
sloten. Want op de eerste plaats staan alle gedichten in ons 
handschrift op een aparte bladzijde; het is daarom moeilijk aan 
te nemen, dat hierop voor de betrokken gedichten een uitzon
dering gemaakt zou zijn. Doch op de tweede plaats hangen de 
gedichten op blz. 183 en 184 zo nauw samen, dat boven het 
tweede gedicht als aanduiding enkel geplaatst werd' Ander' ; nu 
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heeft dit 'Ander' alleen maar zin, wanneer het voorgaande ge
dicht daarbij betrokken wordt, dat als titel had 'Aen Juffr 
Maria Wes'. Wij kunnen nu moeilijk aannemen, dat deze beide 
gedichten in het voorbeeld van onze copiiste door een ander ge
dicht, т . п . Liedeken no. CI, dat thans op blz. 182 staat, ge
scheiden zouden zijn. Nu kan men inderdaad opmerken, dat 
het gedicht 'Ander' bovenaan op blz. 182 had kunnen staan en 
het andere gedicht onderaan; op een dergelijke manier waren 
de twee gedichten aan Maria Wes toch achter elkaar geplaatst. 
Doch dan rijst weer de vraag, waarom onze copiiste, wat toch 
zeker niet voor de hand lag, de volgorde van deze gedichten bij 
haar copiëring had omgedraaid. 

Het is echter duidelijk, dat wij op een dergelijke wijze tot 
wel verdacht kunstmatige denkconstructies komen, zodat de 
geforceerde samenstelling ervan er zo goed als iedere waarde 
aan ontneemt. Trouwens, deze werkwijze zou bij de copiiste een 
zekere zelfstandigheid veronderstellen, doch wij vinden nergens 
gegevens om haar die zelfstandigheid te kunnen toeschrijven. 
En zou nu b.v. een copiiste, die wel gedichten op andere blad
zijden plaatste dan haar voorbeeld, er niet aan gedacht hebben 
ook de paginering in het register te veranderen? Wij kunnen 
dit alles moeilijk aanvaarden en menen veilig te mogen be
weren, dat de eerste mogelijkheid, die wij stelden, dat nl. het 
voorbeeld goed gepagineerd was, doch dat de copiiste de fouten 
gemaakt heeft, een on-mogelijkheid is. 

Uit het bovenstaande zou tevens kunnen blijken, dat de 
enige reële basis voor het ontstaan van de doublure in de 
paginering in het register gelegen is in het feit, dat abusievelijk 
tweemaal de bladzijden 181 en 182 voorkwamen in dat exem
plaar van onze bundel, waaruit het register werd samengesteld. 

De tweede en derde mogelijkheid stelden, dat óf onze copiiste 
de paginering van het handschrift had verbeterd, doordat zij 
vanaf blz. 181 normaal had doorgenummerd zonderdat zij 
evenwel de paginering van het register had gewijzigd, óf dat 
haar voorbeeld de paginering van de bundel had verbeterd zon
der de nummering van het register te veranderen en dat onze 
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copiiste dat voorbeeld zonder meer heeft afgeschreven. Het is 
zeker moeilijk uit te maken, welke mogelijkheid er in werkelijk
heid werd benut. Doch wanneer onze copiiste de paginering 
had verbeterd, moge het vreemd lijken, dat zij dan de gehele 
bundel niet opnieuw en doorlopend gepagineerd heeft, zodat zij 
ook de hiaten door het ontbreken van de bladzijden 1 t/m 4, 
25-26, 81 t/m 84 heeft opgevuld. Daarom houden wij het er 
liever voor, dat in het voorbeeld dat onze copiiste gebruikte, de 
inconsequentie in de paginering van liederen en register reeds 
voorkwam en dat zij die zonder meer gecopieerd heeft. 

Tegen deze voorstelling van zaken bestaat echter een groot 
bezwaar, nl. dat er aldus tussen het origineel en onze copie 
minstens één, doch wellicht meer andere copieën gezeten moe
ten hebben; m.a.w. dat ons manuscript niet een eerste, maar 
minstens een tweede copie zou zijn. 

Het aantal verschrijvingen en corrupte plaatsen sluit deze 
mogelijkheid zeker niet uit, doch anderzijds rijst dan de vraag, 
waarom toch in zó korte tijd (na 1672 en vòòr ± 1700) zoveel 
copieën gemaakt werden van een zo'n typisch plaatselijk ge
bonden dichtbundel. Toch zou hiervoor een acceptabele ver
klaring te geven zijn. Want kennelijk heeft deze bundel niet ten 
doel als pure zangbundel gebruikt te worden. Wij zagen reeds47, 
dat bij de zeventiende-eeuwse liedekens de voise twaalf maal 
ontbreekt en bij de achttiende-eeuwse liedekens vijf maal48. 
Bovendien is ons manuscript heel weinig beschadigd, hetgeen 
erop wijst, dat het nimmer in vele handen geweest is, zoals wij 
dat bij de meeste echte zangbundels aantreffen49. Vervolgens 
staan er in ons manuscript 9 gedichten en liedekens die feitelijk 
niet in een zangbundel thuishoren óf omdat zij te individueel 
van inhoud zijn óf omdat zij toch niet voor de zang bestemd 
waren50. Dit alles pleit ervoor te stellen, dat ons manuscript 
meer bedoeld werd als privé-bloemlezing ter stichtelijke lezing 
dan als bundel voor de gemeenschappelijke zang. In haar slot
gedicht 'Einde voor Einde', dat wij stellig voor een gedicht van 
de samenstelster houden, zegt deze dan ook : 
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ontfanckt dit boecxken dan mijn godt tot uwer eeren 
op dat daer op u rijck en glorij mach vermeren... (vs. 5-6) 

(Liedeken no. CXVI, blz. 207) 

Hierin spreekt zij dus allerminst van 'zingen' en tot tweemaal 
toe spreekt zij in dit gedicht wel van 'lezen' (vs. 7 en 9), terwijl 
zij slechts eenmaal spreekt van 'sincht' (vs. 7) en dan nog in 
onmiddellijke samenhang met 'leest'. Het is derhalve heel goed 
mogelijk aan te nemen, dat de zusters die er belang in stelden, 
deze bundel van elkaar overschreven voor eigen bezit en eigen 
geestelijke lezing. En als dit het geval was, konden er in betrek
kelijk korte tijd heel wat copieën ontstaan zijn. 

7 . GESCHIEDENIS 

Ofschoon over de geschiedenis van ons handschrift betrek
kelijk weinig gegevens voorhanden zijn, kunnen wij toch stel
len, dat deze in grote lijnen heel doorzichtig is. De originele 
dichtbundel is in Grave in het klooster Mariengraff ontstaan en 
het kan wel niet anders, of onze copie is daar eveneens tot 
stand gekomen. Onze copie zal daarna wel in het Graafse 
klooster gebleven zijn tot aan de opheffing daarvan omstreeks 
1800. Daarna is het handschrift uiterlijk omstreeks 1850 in 
handen gekomen van Alberdingk Thijm en na diens dood in 1889 
werd het door de firma С L. van Langenhuijsen te Amsterdam 
in haar catalogus van mei 1893 voor ƒ 37,50 te koop aange
boden. Door aankoop zal het toen in het bezit gekomen zijn 
van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Weten
schappen in Noord-Brabant, waar het thans nog berust. In de 
loop van deze paragraaf zullen wij op een en ander nog uit
voerig terugkomen en dit zo mogelijk met bewijzen staven. 

Wij hebben reeds opgemerkt, dat ons liedboek niet de weg 
gegaan is van het doorsnee oude liedboek, dat van hand tot 
hand gaande in de loop der tijden is stuk gezongen. Ons hand
schrift bevat immers hoegenaamd geen andere gebruikssporen 
dan de correcties, die door een latere hand werden aangebracht 
op sommige plaatsen waar de tekst corrupt was, en dan de aan-
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vullingen van de voise waar deze ontbrak of op andere wijze 
duidelijker aangegeven kon worden. Vermeldenswaard hierbij 
is zeker, dat deze oudere correcties steeds door dezelfde hand 
zijn aangebracht. Dit wettigt dus mede het vermoeden, dat 
deze bundel door erving overgegaan is op een andere zuster en 
bij gevolg niet ten gebruike voor alle zusters is geweest51. 

De bedoelde correcties treffen wij aan op de volgende plaat
sen: op blz. 151 (Liedeken no. LXXXIV) werd in vs. 36 ver
moedelijk door die latere hand de g van 'ghij' doorgestreept. 
Op blz. 155 (Liedeken no. LXXXVI) werd in vs. 42 het woord 
'straelen' veranderd in 'schijne', hetgeen voor het eindrijm 
noodzakelijk was. In Liedeken no. 1С, blz. 178, werd in de der
de versregel ingelast 'in u wonden'. Stellig moesten deze woor
den in dit vers worden aangevuld, doch wanneer de aanvulster 
ervan wat meer oog voor het eindrijm had gehad, zou zij gezien 
hebben, dat deze woorden niet in het midden, maar aan het 
einde van deze versregel dienden te staan. Op blz. 186 (Liede
ken no. CIV) werd in vs. 32 het voorzetsel 'in' aangevuld. Op 
blz. 205 (Liedeken no. CXIV) werd in vs. 19 het woord 'ver-
loore' aangevuld en dit woord in het begin van de volgende 
versregels doorgehaald. Eenmaal werd ook door latere hand de 
foutieve paginering van het register verbeterd, doordat door de 
2 van 102 een 4 geschreven werd. 

De voise werd door die latere hand aangegeven of toegevoegd 
bij de Liedekens no. XXXVIII, blz. 65, no. LXII, blz. 106, 
no. LXIV, blz. 115, no. LXXII, blz. 133, no. LXXXVIII, blz. 
159, no. XC, blz. 162, no. XCIII, blz. 166, no. XCIV, blz. 168, 
no. CV, blz. 187, no. CX, blz. 196 en no. CXI, blz. 199; boven
dien in no. XCVI, blz. 172, по. С, blz. 180. 

Behalve deze correcties van een latere hand vinden wij in ons 
manuscript nog diverse andere veranderingen, die echter aan 
een moderne hand toegeschreven moeten worden. Deze ver
anderingen hebben ook meestal betrekking op die gedichten of 
fragmenten, welke door Alberdingk Thijm in zijn artikel over 
deze bundel en in zijn bloemlezingen52 werden verwerkt. Ge
deeltelijk zijn deze correcties dan ook van de hand van Alber-
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dingk Thijm zelf en andere zijn mogelijk van diens broer, met 
wie hij zijn bloemlezing uitgaf. Deze correcties treffen wij aan 
op blz. 51 (Liedeken no. XXXII), waar in vs. 7 'г' en in vs. 19 
'en' werd ingelast. Eveneens werd in het chronogram op blz. 86 
(Liedeken no. XLVIII) de 'g' van 'vreught' veranderd in 'c'. 
Op blz. 115 (Liedeken no. LXIV) werd links onder aan de blad
zijde toegevoegd '16 Mt 1666'. Op blz. 115 werd ook in ditzelf
de hedeken in versregel 3 boven de 'p ' van 'roept' een 'ij' ge
plaatst. Bovendien werd in ditzelfde liedeken boven het woord 
'verclaert' in vs. 2 geschreven 'aenvaert' en in vs. 7 boven het 
woord 'hadt' een 'n' geplaatst, opdat wij 'handt' lezen zouden. 

Overigens vinden wij geen gebruikssporen behalve dan het 
ex-libris van Alberdingk Thijm en de signatuur van de biblio
theek van het Genootschap; bovendien de beschrijving die wij 
op blz. 1 en 2 volledig weergaven. 

De geschiedenis van deze bundel in strikte zin begint in het 
Graafse klooster Mariengraff. Daar immers moet deze bundel 
in de tweede helft van de zeventiende-eeuw ontstaan zijn. Tot 
deze conclusie komt men, wanneer men nauwkeurig de ge
gevens uit de diverse liedekens verzamelt. 

Zo lezen wij op blz. 193 (Liedeken no. CVII) in een liedeken 
'Van een dochter die de werelt verlatende... ': 

Ick legh u prachten aff 
hier in maria graffi (vs. 17-18) 

en in de verzen 25-28 van hetzelfde liedeken klinkt het uit
nodigend : 

Ghij dochters vande graeff 
blijft niet meer swerels slaeff 
doet als ons bruijt en volght haer op het spoor 
sij wijst u den wegh en gaet u voor. 

De naam van het klooster treffen wij nog enkele keren meer 
aan; onder het liedeken no. X I I I op blz. 27, dat geschreven 
werd bij de professie van Fulgentia Coeberchs, staat : 'geschiet 
den 3 meij 1666 int Clooster van marien graft binnen de stadt 
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grave'. Op biz. 28 lezen wij in het liedeken no. XIV, dat bij de
zelfde gelegenheid geschreven werd : 

Terwijl ghij hier dan leeft met u beminde 
Is dit u clooster van marien graft 
Alwaer ghij godt wilt soecken en cont vinden... 

(vs. 7-9). 

Naast deze directe gegevens staan er nog diverse andere die 
eveneens onmiddellijk naar Marien-graff wijzen als plaats van 
ontstaan. Dat zijn de liedekens, die geschreven werden bij de 
professie van zusters van wie wij weten, dat zij in Grave zijn 
ingetreden. Tot deze zusters behoren volgens het Graafse pro-
fessieboek63 : Fulgentia Coeberchs, Adriana de Bije, Maria van 
Meerwijck en Suster Paulina. 

Thijm hield het ervoor, dat ook Alida Harthal en W. v. 
Ravesteijn tot de Graafse Tertiarissen gerekend behoorden te 
worden, hoewel zijniet in het Graafse professieboek voorkomen. 
Wat W. v. Ravesteijn betreft, zag Thijm zich feitelijk wel ge
noodzaakt dit staande te houden, daar hij in haar de dichteres 
van het Graafse manuscript meende gevonden te hebben54. 
Het ontbreken van beider namen in het professieboek dacht hij 
dan ook te moeten wijten aan de onvolledigheid ervan, die hij 
voor zeker hield, nu hij er ook de namen van Susanna Wes en 
Barbara Peneel in miste55. Voor wat W. v. Ravesteijn betrof, 
zag hij ook de mogelijkheid, dat zij vóór 1636 - in welk j aar het 
professieboek een aanvang nam - , in het Tertiarissenklooster 
getreden was5e. 

Wij achten een dergelijke redenering in het geheel niet over
tuigend en zijn zelfs eerder geneigd aan te nemen, dat noch 
Alida Harthal noch W. v. Ravesteijn tot de Graafse Tertiaris
sen gerekend mogen worden. Dat W. v. Ravesteijn zeker niet 
als de enige dichteres van het Graafse manuscript beschouwd 
mag worden, zullen wij in het vervolg nog uitvoerig aantonen57. 
Daarmede vervalt voor ons gevoel Thijms dwingendste reden 
om haar ook als Graafs nonnetje te zien. En daarmede rijst 
welhaast vanzelf de vraag, of zij inderdaad wel een Graafse 
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tertiaris geweest is. Wanneer er geen nieuwe gegevens in dezen 
ter tafel gebracht worden, zijn wij dan ook niet bereid Thijms 
zienswijze te volgen. 

Evenmin zijn wij met Thijm van mening, dat zonder meer 
mag worden aangenomen, dat Susanna Wes, Alida Harthal en 
Barbara Peneel in het Graafse klooster gezocht moeten worden. 
Het lijkt ons lang niet uitgesloten dat de bedoelde zusters in 
een Carmelitessenklooster getreden zijn, op grond van het feit, 
dat haar liedekens een zekere verwantschap met de spirituali
teit van de Carmel vertonen58. 

Naast de gegevens die wij zo juist besproken hebben en 
waarin een rechtstreekse heen wij zing naar het Graafse Marien-
graff geboden werd, staat nog een andere groep van plaatsaan
duidingen, die alle uiterst vaag gebleven zijn, doch die bij voor
baat het Graafse tertiarissenklooster als plaats van ontstaan 
niet uitsluiten. Op blz. 143-144 staat liedeken no. LXXIX, met 
als titel: 'Van Een dochter de werelt verlatende'. Daarin wordt 
een dialoog geboden tussen de bruid en de wereld en deze laat
ste zegt : 

Soeten Engel tis nu een jaer geleden 
dat ick heb sien cleden 
u in dit convent... (vs. 1-3). 

Iedere nadere precisering ontbreekt, doch ook in het Graafse 
klooster besloeg de proeftijd één jaar59, zodat dit klooster bij 
voorbaat niet uitgesloten mag worden. 

Op blz. 145 in liedeken no. LXXX wordt enkel gesproken 
van 'hier' (vs. 9), doch volgt later nog (vs. 21) als nadere ver
duidelijking 'inde order van Franciscus'. Op blz. 146 vertelt in 
liedeken no. LXXXI een ingetreden zuster over haar weg naar 
het klooster: 

ick ben daer heen getreden 
de plaes gebeden 
en ben ontfaen 
men heeft het grau habijt mij aengedaen 
men las mij daer een regel voor 
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dat ick most volgen op franciscus spoor 
het aers verrachten 
themels betrachten 
inden hooghsten Choor. (vs. 22-30). 

Ook deze spaarzame gegevens zijn in geen geval in strijd met 
datgene wat ons over Mariengraff bekend is60. Overeenkom
stige gegevens vinden wij op blz. 148 in liedeken no. LXXXII ; 
daar dankt een zuster Jesus : 

Gelooft geeert en oock gebenedijt 
soo moet ghij Jesu wesen 
die mij van swerels pricul hebt bevrijt 
hier in dese order van sinte francis 
mij hebt willen trecke... (vs. 9-13). 

Deze zuster heette Joanna ; nu treffen wij weliswaar deze naam 
niet bij de namen in het professieboek aan, doch op die naam
lijst staan alleen de kloosternamen van de zusters en uit de 
eerste versregels van dit liedeken zou men met recht kunnen 
opmaken, dat met Joanna niet de kloosternaam, doch de bur
gerlijke naam bedoeld werd: 

Joanna siet hoe dat u godt bemint 
hij roept u uijt de werelt 
en geeft u aen fransiscus tot een kint... (vs. 1-3). 

Slechts driemaal wordt in het Graafse manuscript een 
klooster bedoeld, dat zeker niet met Mariengraff te vereenzel
vigen valt. Het eerste is het klooster van de 'jonghman die 
minnebroer is geworden' (liedeken no. LX, blz. 102-104)! In 
welk klooster deze jonghman getreden is, werd niet aangegeven, 
doch wij kunnen er zeker van zijn, dat dit in geen geval het 
serene Graafse Mariengraff geweest is ! 

In het liedeken no. XCV op blz. 170-171 wordt gesproken 
van 'Teresaas slot'. Dit hele liedeken is kennelijk een afscheids-
lied van een meisje, dat in het Carmelitessenklooster getreden 
is. Wellicht wordt met ditzelfde klooster ook bedoeld het 
'Carmelitenslot', dat wij in het liedeken no. XCVI op blz. 172 
aantreffen. Het komt ons immers voor, dat er tussen de liede-
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kens XCV en XCVI een zeer nauw verband bestaat. Het laat
ste liedeken immers schijnt ons het antwoord toe van een 
dichteres, die het eerste liedeken ontvangen had. Wij zien bij 
gevolg in beide liedekens een voorbeeld van dichterlijke brief
wisseling. 

Naast deze drie plaatsaanduidingen die Mariengraff uit
sluiten, treffen wij op blz. 173 in liedeken no. XCVII er een aan, 
dat ons weinig houvast biedt. Daarin wordt immers gesproken 
van 'in dit slot' (vs. 15). Hiermede zou natuurlijk het Carme-
litessenslot bedoeld kunnen zijn, hoewel dit woord 'slot', dunkt 
ons, het Graafse klooster niet behoeft uit te sluiten. Evenmin 
doen dat de andere gegevens die ons een ander liedeken van 
een zuster die geprofest wordt, verschaffen: 

Het is ontrent een jaer geleden 
als dat ick u weerde bruijt 
hier in dit clooster heb sien treden 
soo dat jou proeff jaer nu is uijt. (vs. 1-4, no. CXIII , 

blz. 203) 

Wanneer wij nu alle gegevens overzien, constateren wij, dat 
de enige volledig en herhaaldelijk genoemde plaats is het 
Tertiarissenklooster Mariengraff te Grave. De verwijzingen 
naar dit klooster zijn bovendien zo scherp en zo duidelijk ge
steld, dat zij iedere discussie daarover bij voorbaat onvrucht
baar maken. De twee (of drie)61 genoemde plaatsen die met 
Mariengraff in strijd zijn, kunnen alle op eenvoudige wijze als 
tegenargument uitgeschakeld worden. Het liedeken van de 
jonghman is immers in deze bundel slechts toevalligerwijze te
recht gekomen. Een van de liedekens, waarin Teresaas slot en 
het Carmelietenslot vermeld staan, is zeker buiten het Graafse 
klooster ontstaan, doch kan in onze bundel terecht gekomen 
zijn, doordat de schrijfster van het andere liedeken in een per
soonlijke relatie tot deze stond. Deze voorstelling van zaken is 
beslist niet vreemd te noemen, want het is reeds eerder opge
merkt62, dat men juist bij de gedichtenbundels uit kloosters er
op bedacht moet zijn, dat de onderscheiden zusters die soms uit 
vele delen van het land afkomstig zijn, voor een rijk geschakeer-
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de inbreng van liedekens zorgden. De beide liedekens no. XCV 
en XCVI lijken ons, zoals wij reeds opmerkten, typische voor
beelden van correspondentie in dichtvorm, waarvan wij meer 
voorbeelden in het Graafse manuscript aantreffen63. 

Op grond van het bovenstaande lijkt ons dan ook slechts één 
conclusie gewettigd, dat nl. het Graafse manuscript ook in het 
Graafse klooster tot stand gekomen is. Dit houdt natuurlijk 
niet in, dat alle liedekens daar ook gedicht werden. Het houdt 
enkel in, dat de verzameling door een lid van de Graafse 
kloostergemeenschap werd samengesteld op grond van de lie
dekens, die zij kende, die zij van andere zusters kreeg en die zij 
zelf maakte. 

Het is jammer, dat Alberdingk Thijm ons niet beter inge
licht heeft over de wijze, waarop hij aan deze bundel liedekens 
gekomen is. Hij omschrijft echter het handschrift zonder meer 
als 'Bundel in handschrift, afkomstig uit het klooster-zelf, 
thands in het bezit van den Redakteur'64. Voor Thijm was dus 
blijkbaar de afkomst uit het Graafse Tertiarissenklooster geen 
probleem ; hij moet die stellig gekend hebben ook uit anderen 
hoofde dan die waarop wij ons oordeel hebben gebaseerd. Bij de 
bestudering van dit handschrift greep Thijm dan ook direct 
naar Graafse bronnen. En ook dit feit zouden wij als argument 
voor de Graafse herkomst van het manuscript kunnen be
schouwen. 

De verdere geschiedenis van het Graafse manuscript lijkt 
ons doorzichtig. Tot ongeveer 1800 zal het handschrift in het 
Graafse klooster gebleven moeten zijn. Want als Thijm uit 
mondelinge overlevering b.v. wist, dat de bundel uit het 
Graafse klooster stamde, dan is het onwaarschijnlijk, dat de 
bundel daaruit eerder verdwenen is. Gedurende vijftig jaren 
immers - een tijdvak dat niet eens twee generaties omvat - kan 
de herinnering aan de afkomst gemakkelijk levendig blijven. 
Is het tijdsbestek echter veel langer, dan gaat de bundel weer 
door veel meer handen en zal de herinnering aan de oorspron-
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kelijke herkomst, zeker wanneer die op geen enkele wijze door 
enig inschrift wordt aangegeven, steeds meer vervagen. 

Er is bovendien nog een ander en sterk argument voor het 
feit dat het Graafse manuscript tot de opheffing van het kloos
ter in 1802e5 daar gebleven is. Wij zien dit met name in het feit, 
dat Thijm die toch in het algemeen steeds aangeeft, op welke 
wijze hij aan bepaalde documenten gekomen is, met betrekking 
tot het Graafse liederenhandschrift daarover totaal zwijgt. 
Van het archief van het klooster vermeldt hij, dat het berust 
ten kantore der Registratie te Grave66 ; van het Professieboek 
vermeldt hij, dat het berust onder de Heer H. H. Keyenberg, 
Ontvanger te Grave, 'die het welwillend ten gebruike verstrekt 
heeft voor mijn opstel'67. Doch over de wijze waarop hij aan 
het manuscript gekomen is, zwijgt hij geheel en al. 

Nu zijn bij de opheffing van het klooster in 1802 de officiële 
documenten in handen gekomen van de Registratie in Grave, 
van waaruit zij veel later naar het Provinciale Archief te 's-Her-
togenbosch zijn overgegaan68. Het lijkt ons nu niet onmogelijk, 
dat onder die stukken die bij de Registratie te Grave terecht 
kwamen, ook ons manuscript geweest is, doch dit zal daar wel 
niet als officieel document zijn aangemerkt en aldus in particu
liere handen gekomen zijn. Zou de gemelde heer H. H. Keyen
berg het handschrift misschien aan Thijm geschonken hebben? 
En zou deze heer wellicht bij Thijm erop aangedrongen hebben 
geen ruchtbaarheid te geven aan de wijze waarop hij aan dat 
manuscript gekomen is? Wij kunnen deze vragen niet beant
woorden. Van enige blijvende relatie tussen Thijm en Keyen
berg blijkt niets. Correspondentie tussen beiden schijnt er niet 
(meer?) te bestaan. Over de heer H. H. Keyenberg zijn wij 
trouwens bijzonder slecht ingelicht69. Hij is van huis uit pro
testant en heeft zich later tot het Kathohcisme bekeerd; dit 
zou een aanwijzing kunnen zijn dat hij belangstelling gekoesterd 
heeft voor de emancipatie van de katholieken en aldus de 
werkzaamheden van Thijm en diens activiteiten met sympa
thie gevolgd heeft. In elk geval heeft hij Thijm naar vermogen 
geholpen door het materiaal welwillend ter beschikking te stel-
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len, benodigd voor het schrijven van diens studie over het 
Graafse klooster70. 

Intussen blijft het hoogst dubieus, of de genoemde heer 
H. H. Keyenberg Thijm het handschrift in handen heeft ge
speeld. Wanneer men erop let, dat reeds in 1852 Thijm spreekt 
van 'ons HS' 7 1 en dat hij bij de rij van personen die hij in zijn 
'voorreden' dankt voor hun daadwerkelijke hulp bij het ver
vaardigen van zijn 'Oude en Nieuwe Kerstliederen'72 de heer 
H. H. Keyenberg niet noemt, schijnt dit tegen onze aanvanke
lijke hypo these te pleiten en eerder de richting uit te wijzen van 
een andere bemiddelaar. 

Onmogelijk zou het evenmin zijn, dat Joachim George Le 
Sage ten Broek als bemiddelaar is opgetreden. Hij woonde 
sinds 1830 te Grave in de 'Begijnenstraat' op de plaats waar 
eeuwenlang de begijntjes en de tertiarissen gehuisvest waren 
geweest. Hij heeft stellig veel belangstelling voor godsdienstige 
zaken gehad73 en het lijkt zeker niet onmogelijk, dat hij over de 
liederenbundel van het Graafse klooster heeft horen spreken en 
dat hij deze ter kennismaking ontvangen heeft of misschien 
wel in bezit gekregen heeft. Le Sage ten Broek echter was sinds 
1829 geheel blind7*, zodat hij een eventuele bewerking ervan 
zelf niet heeft ter hand kunnen nemen. 

Het blijft daarom zeker mogelijk, dat Le Sage ten Broek op 
het einde van zijn leven of misschien eerst bij zijn dood in 1847 
aan Thijm het betrokken liederenhandschrift heeft geschon
ken76. 

Hoe dan ook en op welke wijze dan ook, zeker is het, dat Thijm 
zich in 18527e reeds de bezitter van het handschrift waande. 

Na de dood van Thijm in 1889 werd het manuscript door het 
antiquariaat van de firma van Langenhuyzen, waarvan Thijm 
lange jaren directeur geweest is, geveild voor ƒ 37,50 en wij 
houden het voor zeker, hoewel wij ter plaatse geen zekerheid 
hebben kunnen verkrijgen, dat het toen door het Brabants Ge
nootschap voor Kunsten en Wetenschappen werd aangekocht 
en in zijn bibliotheek werd opgenomen. 
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8. GESCHIEDENIS VAN HET GRAAFSE TERTIARISSENKLOOSTER 

Het Graafse tertiarissenklooster heeft een lange en bonte ge
schiedenis doorgemaakt. Het behoeft echter in het kader van 
deze studie geenszins onze bedoeling te zijn deze ontegenzeg
lijk belangwekkende geschiedenis tot in de kleinste finessen te 
bespreken. Dit laten wij gaarne over aan de geschiedschrijvers 
van de kloosters. Wat echter zeker tot onze taak behoort, is de 
geschiedenis van het klooster te verhalen, voorzover deze van 
belang is voor een goed begrip van het liederenhandschrift. 

Uit de 'Historia Ecclesiastica Ducatus Geldriae... authore 
Joanne Knippenbergh'77 weten wij, dat het Graafse tertiaris
senklooster in 1459 ontstaan is uit een Begijnhof, zoals in die 
tijd elders zo vaak gebeurde78. Het begin van de historie van 
het Graafse klooster is dus gelegen in het Graafse Begijnhof79. 

Bij zijn summiere geschiedenis van het klooster ging Alber-
dingk Thijm uit van de brief van Aemoud van Gelder, 'Her-
toge van Gelre ende van Gulick ende Greve van Zutphen ende 
Heere tot Kuyck'80. In deze brief van 1436 stelde Aemoud van 
Gelre aan de Graafse begijnen nieuwe voorschriften en voor
rechten. Hij wilde - zo luidt het in deze brief81 - 'de Gods
vrucht en goede meeninge 's Heeren Johans van Kuyck onzes 
voorvaders' navolgen. Hieruit blijkt bij gevolg, dat Jan van 
Cuyk reeds eerder aan de bedoelde begijnen regels en voorrech
ten geschonken heeft. 

Hiermede stelt zich echter onmiddellijk het probleem: wel
ke Jan van Cuyk bedoeld werd. In de regionale geschiedenis 
staan er immers vijf met die naam te boek82. Toch lijkt het 
zeker, dat de bedoelde Jan de eerste van die naam moet zijn. 

Jan II en Jan I I I schijnen stellig niet in aanmerking ge
nomen te mogen worden. De eerste heeft slechts van 1350 tot 
uiterlijk 135383 geregeerd en deze heeft dus wel erg weinig tijd 
gehad om zich met Graafse aangelegenheden te bemoeien81. 
Hij werd ook, volgens Hendrikx althans85, in de kerk van de 
Minderbroeders te 's-Hertogenbosch begraven, waaruit men 
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eveneens zou mogen opmaken, dat hem de stad Grave en het 
Graafse Begijnenklooster minder interesseerden. Nu is het 
weliswaar zeer dubieus, of Jan II wel in den Bosch begraven is. 
De mogelijkheid is zeer groot, dat de Graafse deken Herman-
nus Coenen, op wiens Cartularium dit feit berust, zich heeft 
vergist86, doch zelfs als dit zo is, dan nog zal men staande moe
ten houden, dat Jan II geen aanspraak kan maken op de titel 
van begunstiger van het Graafse Begijnhof. Want hoe zou 
Hermannus Coenen, die qualitate qua visitator van het Begijn
hofwas87 en dus goed op de hoogte was, wel (abusievelijk) heb
ben kunnen schrijven, dat Jan II in 's-Hertogenbosch begraven 
lag en niet dat hij het Graafse Begijnhof zo zeer begunstigd 
had. 

Jan I I I (1353-1364) verkocht reeds - verkwistend en zorge
loos als hij was - in het eerste jaar van zijn bestuur de stad 
Grave en de heerlijkheid van Cuyk aan Jan van Wytvliet, heer 
van Blaarsveld88. Wel heeft hij later door list en geweld de ver
koping ongedaan weten te maken, doch zijn handelwijze en zijn 
dood kort daarop maken het niet aannemelijk, dat hij zich in
grijpend met de Graafse begijnen heeft kunnen occuperen89. 

Jan IV (1364-1381) heeft in 1371, toen hij meerderjarig 
was geworden, het bestuur in handen gekregen90. Eerst in 
1375 bekrachtigde hij de rechten van de burgers van Grave91; 
vóórdien heeft hij dus weinig voor Grave kunnen doen en na
dien droeg hij onmiddellijk het bestuur over de stad over aan 
Richard de Kocke, schout van Den Bosch, vermoedelijk in ver
band met een verblijf buitenslands92. Niet vóór 1378 is hij weer 
in zijn domein terug93. Overigens vinden wij ook van hem geen 
enkel bewijsstuk, dat hij zich intensief met Graafse problemen 
heeft beziggehouden. Wel had hij stellig een godsdienstige be
langstelling gezien het feit, dat hij in 1371 de kapel van St. 
Agatha aan de Kruisheren afstond om daar een klooster te 
stichten, zodat hij feitelijk als de stichter van dit klooster be
schouwd kan worden94. 

Jan V kwam omstreeks 1390 aan de regering en bestuurde 
zijn gebied tot 139495. Nog afgezien van zijn bijzonder korte 
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regeringsperiode zijn er diverse factoren te noemen, die het wel 
hoogst onwaarschijnlijk maken, dat Jan V de begunstiger van 
het Graafse Begijnhof is geweest. Op verraderlijke wijze im
mers96 zou hij getracht hebben zijn vader Wenemar97 de 
regering te ontfutselen98 door een bondgenootschap aan te 
gaan met Gelre", dat allang naar de macht over Grave had 
verlangd100. 

Hoe dit ook zij, het is niet aannemelijk, dat Jan V de Graafse 
begijnen de regels 'des alden Beghynhaeffs van Shertogen 
Bossche' gaf, zoals hertog Aernoud schreef101, terwijl juist in 
zijn tijd en met zijn medewerking Grave geheel en al georiën
teerd werd op Gelre, zodat het welhaast als een Gelders leen be
schouwd kon worden102. 

Degene die als de grote begunstiger van het Graafse Begijn
hof beschouwd moet worden, is Jan I. 

Niet alleen langs negatieve weg komt men echter tot deze 
slotsom; ook de positieve gegevens die ons ter beschikking 
staan, wijzen duidelijk naar Jan I. Het is immers onmisken
baar, dat de begunstiging van het Graafse Begijnhof volkomen 
in de lijn ligt van zijn leven en streven. Hij toch heeft voor 
Grave een sterke sympathie gevoeld, zoals blijkt uit het feit, 
dat hij metterdaad Grave tot een sterke vesting en tot een 
bloeiend handelscentrum heeft gemaakt103. Sinds de regering 
van Jan I is Grave dan ook in aanzien104. Hij heeft de stad 
in 1285 doen ommuren en versterken tegen de aanvallen van 
de Geldersen106 ; hij ook heeft zelf de inwoners begiftigd met 
belangrijke privilegies106 en heeft van zijn bondgenoten voor 
hen belangrijke voorrechten weten te verkrijgen, o.a. ter be
vordering van het handelsverkeer107. 

Ook was Jan I een vroom man en dit is mede een eis, die wij 
blijkens de oorkonde van Aernoud van Gelder108 aan de be
gunstiger van het Begijnhof moeten stellen. In 1290 heeft hij 
het St. Catharina-Gasthuis gesticht109 en in 1294 heeft hij het 
rijkelijk begiftigd110. Nog vlak voor zijn dood op 13 juli 1308111 

heeft hij met medewerking van zijn tweede vrouw Ju t t a van 
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Nassau de Graafse parochiekerk112 tot een Kapittelkerk ver
heven113 en een 'Canonisie gefundeert en begiftigt'. 

Indien wij dus aan een van de besproken vorsten de be
gunstiging van het Graafse Begijnhof moeten toekennen, dan 
kan Jan I zeker de meeste aanspraken doen gelden. Wij menen 
zelfs te mogen beweren, dat Jan I met zekerheid als zodanig 
genoemd mag worden. 

Wij beschikken immers nog over een bijzonder gegeven, 
waarop tot heden toe, voor zover wij weten, nog nimmer de 
aandacht werd gevestigd, ofschoon dit lang genoeg voor het 
grijpen gelegen heeft. In de 'Geschiedenis van het Land en der 
Heeren van Cuyk', die dr. Jan J . F. Wap in 1858 uitgaf114, 
treffen wij het testament aan van Ju t t a van Nassau, de we
duwe van Jan I van Cuyk115. Dit is gedateerd Januarij 25 1312 
en bevat een hele reeks van personen en instelling die op een of 
andere wijze begiftigd werden. Daaronder nu vinden wij ook de 
Graafse begijntjes: 'begghinis de Gravia quadraginta solidos'. 
Wanneer wij dit nu in het geding betrekken, dan staat het on
omstotelijk vast, dat Jan I van Cuyk de begunstiger van het 
Graafse Begijnhof is geweest. 

Nu is het misschien gevaarlijk een beroep te doen op histo
rische feiten door Wap weergegeven, want deze had een nogal 
erg ruim geweten, wanneer het de historische werkelijkheid be
trof116. In dit geval lijkt ons Wap echter zeker betrouwbaar, 
doordat hetgeen hij weergeeft, volkomen in overeenstemming 
is met hetgeen wij langs andere wegen reeds ontdekt hadden. 

Het komt ons zelfs voor, dat men Jan I van Cuyk niet enkel 
een begunstiger van het Graafse Begijnhof zal mogen noemen, 
maar dat er zelfs voldoende grond aanwezig is om hem ook de 
stichter ervan te noemen117. Het is immers bekend, dat de oudste 
begijnen eerst tegen het einde van de 12e eeuw zijn opgetre
den118 en dat de begijnhoven eerst ontstaan zijn in de loop van 
de 13e eeuw119. Het schijnt dan ook niet waarschijnlijk, dat 
vóór de regering van Jan I het Graafse Begijnhof reeds be-
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stond. In zekere zin zullen wij Jan I dus ook de stichter van het 
Begijnhof mogen noemen. Dit 'stichter' zullen wij dan wel in 
een iets ruime zin dienen te verstaan. Jan I zal degene geweest 
zijn, die - zoals het elders ook vaak geschiedde120 - een groep 
vrome vrouwen121 verenigd heeft tot een begijnengemeenschap 
met eigen wetten en eigen voorrechten. 

Zoals Jan I feitelijk de organisator van het Graafse leven ge
noemd kan worden, doordat hij het stedelijke, het economische 
en het godsdienstige leven aan bepaalde spelregels bond, zo zal 
hij ook de organisator van de begijnengemeenschap genoemd 
moeten worden. 

Wellicht moeten wij de stichting van het begijnhof in ver
band brengen met de stichting van het Sint-Catharinazieken-
huis in 1290. Het is immers bekend, dat vaak begijnhoven in 
de nabijheid van ziekenhuizen gesticht werden122; aldus krijgt 
de stichting van het Graafse Begijnhof een duidelijke bedoeling 
en zou deze niet lang na 1290 tot stand gekomen moeten zijn. 

Stellig heeft de stichting van het Graafse Begijnhof niet veel 
eerder plaats gehad. Want in de bovengenoemde brief van Aer-
nout van Gelder staat ook te lezen, dat de Graafse begijnen 
door Jan I gesteld waren onder de privilegiën en gebruiken, die 
de 'Beghynen des alden Beghijnhaeffs van Shertogen Bossche' 
genieten123. Dit begijnhof nu is eerst in 1274 'ontworpen', ter
wijl de betimmering eerst in 1280 een aanvang nam124. 

Het is op zich niet verwonder lijk, dat Jan I van Cuyk de 
Bossche begijnen ten voorbeeld gesteld heeft aan de Graafse, 
want uit het feit dat Hertog Jan I van Brabant hem op 24 
januari 1290 de volmacht gaf 'de privilegiën en de geregtigheden 
der Stadt s'-Hertogenbosch zoodanig te regelen als hem dit 
oorbaarst zou dunken'125, blijkt, dat Jan I van Cuyk goed op de 
hoogte moet zijn geweest van Bossche toestanden en gewoon
ten en zich bovendien daarin moet hebben verdiept. Aldus 
heeft er kennelijk van meet af aan een nauwe verwantschap tus
sen de Graafse en de Bossche begijnen bestaan. Dat deze be
trekkingen niet louter van geestelijke aard zijn geweest en dat 
zij niet beperkt bleven tot het enkel overnemen van privilegiën 

55 



en gebruiken, tonen ons de stadsrekeningen van 's-Hertogen-
bosch aan. Daarin vinden wij immers onder 'van Paeschen tot 
St. Remys 1496' vermeld: 'Volgende hiernae die Costen by de 
stadt gedaen in den feesten van onse lieve Vrouwe Draecht. ... 
Item den meeghden van den Grave opte begynhof voer groen 
zyde maken, 't samen daeraff gegeven 5 R.G. 9 st. facit 12 1/2 
R.G.'126. 

Nog op andere wijze blijkt eveneens, dat er tussen Grave en 
's-Hertogenbosch steeds een levendig contact geweest moet 
zijn. Na de hervorming van het Predikherenklooster te 's-Her
togenbosch in 1483 werd P. Rutgerus van Grave daar procura
tor127, terwijl wij aldaar in 1494 P. Wilhelmus van Grave (of: 
de Gravia) als subprior aantreffen128. 

De stad Grave blijkt in de oude tijden allerminst een gesloten 
gemeenschap te zijn geweest, maar moet een voor die tijd sterk 
vlottende bevolking hebben gekend. Wellicht moeten wij te 
dezen het handelskarakter van de stad in aanmerking nemen. 
Wanneer wij ons tot het godsdienstige terrein beperken, treffen 
wij voortdurend gegevens aan, die erop wijzen, dat steeds weer 
Graafse jongens en meisjes elders in een klooster getreden zijn. 
Onder de Prioren van St. Agatha, het klooster van de Kruis
heren, treffen wij de volgende Gravenaars aan: Rudolphus 
Paludanus van Grave (gest. 13 sept. 1540) ; Henr. Walter Ver-
heyen van Grave (gest. 18 februari 1647) ; Theodorus van Tiel 
van Grave (gest. 16 januari 1744). De carmeliet Hendrik Rol, 
die wederdoper geworden is en in 1534 of 1535 te Maastricht 
werd terechtgesteld, was geboortig uit Grave129. Als 56ste ge
profeste van het klooster Marienhage onder Woensel bij Eind
hoven treffen wij aan : Fredericus Quaetgeldt van de Graeff130. 
Als mater van het Delftse klooster St. Barbara staat van 1541-
1564 vermeld: Ida Jansdr. vande Graef131. Hierbij dient opge
merkt te worden, dat alle maters van het klooster steeds naar 
de plaats van afkomst worden genoemd. In 1648 promoveerde 
aan de Universiteit van Leuven de Gravenaar Lambertus 
Vincent132. In 1676 sprak pater Tiburtius zijn eeuwige gelofte 
uit in de orde van de Capucijnen. Zijn wereldlijke naam was 
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Johan Coebergh en hij behoorde tot een deftig Graafs geslacht ; 
zijn vader was aldaar dokter133. Van 1625 tot 1628 verbleef als 
zieleherder van 'De Zijdeworm' in de Kalverstraat te Amster
dam, de statie die later naar de 'Krijtberg' werd overgeplaatst : 
Joannes Paludanus (Van den Broeck) s.j. uit Grave134. In de 
Jezuïetenstaties der Verwer- en Putstraat te 's-Hertogenbosch 
overleed op 22 december 1652 de Gravenaar Arnold Coebergh, 
die zich Arnold Fransen noemde135. Op 3 september 1699 stierf 
in de Jezuïetenstatie te Middelburg pater Jacobus de Grave138. 
Onder de ascetische schrijvers van de zeventiende eeuw troffen 
wij aan: Dorotheus Loeff uit Grave137. In 1757 was Anton. 
Barthol. de la Geneste uit Grave leerling op het Gymnasium 
Aloysianum der paters Jezuïeten138 te Ravenstein139. Een van 
de twee Jezuïeten die nog in 1773 te Culemborg werkzaam 
waren, was Nicolaas Pathuis uit Grave140. 

Wij menen op grond van het bovenstaande veilig te mogen 
beweren, dat er zeker in godsdienstig opzicht een voortdurende 
wisselwerking tussen Grave en andere plaatsen, onder welke 
Den Bosch een ereplaats schijnt in te nemen, geweest moet zijn. 
Dit feit is zeker van groot belang voor een goed begrip van het 
karakter en van de totstandkoming van het Graafse hand
schrift. Hieruit blijkt immers, dat stelling 11 bij het proefschrift 
van Sr. Marie Josepha ook voor de Graafse verzameling van 
liedekens van volledige toepassing is. Deze stelling luidt : 'Bij 
de localisatie van litteratuur, afkomstig van leden eener 
kloosterorde, moet men rekening houden met de omstandig
heid, dat deze leden uit verschillende streken kunnen stam
men'141. 

In dit verband zouden wij er reeds onmiddellijk op kunnen 
wijzen, dat de opvatting van Alberdingk Thijm, dat nl. W. van 
Ravesteijn, Susanna Wes e.a. in het Graafse klooster thuis 
hoorden142, door het bovenstaande rechtstreeks wordt onder
graven. Wij zouden zelfs nog wel iets verder durven gaan en de 
opvatting die wij reeds eerder uitspraken143, dat deze zusters 
juist niet in het Graafse klooster gelocaliseerd moeten worden. 
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hierdoor versterkt achten. Opmerkelijk is het nu eenmaal, dat 
wij de naam Van Ravesteijn vaak hebben aangetroffen in Bos
sche kringen en elders, doch nimmer in Graafse kringen. Uit 
deze plaatsen blijkt bovendien, dat de familie Van Ravesteijn 
een zeer godsdienstige familie geweest moet zijn. 

Op 22 februari 1612 trad Albert van Ravesteijn, een Bossche 
jongen, te Antwerpen als lekebroeder in het klooster onder de 
kloosternaam Broeder Robertus144. Hij overleed als slachtoffer 
van de pest te 's-Hertogenbosch op 27 april 1626145. Onder de 
paters van St. Elisabeth Bloemencamp te 's-Hertogenbosch 
staat vermeld: 16.. Joannes van Ravesteijn146. Met deze per
soon wordt wellicht dezelfde bedoeld, die onder de Leden der 
Lieve-Vrouwebroederschap te 's-Hertogenbosch voorkomt: 
Jan van Ravesteijn, 14 november 1615147. Onder deze broeder
schap treffen wij ook nog aan Everard van Ravesteijn, kanun
nik der St. Janskerk, 19 augustus 1642148. Een andere Everard 
van Ravesteijn staat vermeld als Officiaal van het bisdom 
's-Hertogenbosch en zou als zodanig in 1624 door de bisschop 
bevestigd149 zijn en in 1630 zijn overleden150. In 1678 treffen 
wij in Nijmegen Willem van Ravesteijn aan, op wiens naam 
- en op die van Theodorus Wemmers - pro forma een huis in de 
Houtstraat gevestigd was, dat aan de Paters Minderbroeders 
toebehoorde151. Engelbertus van Ravesteijn was officieel predi
kant van het Minderbroedersklooster te Roermond en werd in 
1703 missionaris in zijn geboorteplaats 's-Hertogenbosch, waar 
hij op 15 oktober 1734 in de ouderdom van 70 jaar, in het 48e 
na zijn professie te Slavanten overleed152. Als P. Jacobus was 
ook Walter van Ravesteijn (1676-1710) uit Den Bosch in de 
orde der Capucijnen getreden153. In het Transcedronklooster te 
Venlo leefde in de tijd van Mechtildis van Lom (1600-1653) 
ook een zuster genaamd Clara van Ravesteijn154. Ook in Nieuw-
kuijk schijnt in de 16e en 17e eeuw Van Ravesteijn als achter
naam veel voor te komen155. 

Wat W. van Ravesteijn betreft, moet het dan ook wel hoogst 
dubieus geacht worden, of zij in het Graafse klooster thuis 
hoort. Zij zal waarschijnlijk niet uit Grave, maar uit Den Bosch 
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geboortig zijn en het komt ons voor, dat wij haar eerder in het 
Bossche Carmelitessenklooster zullen moeten zoeken156. 

Zoals wij in het voorgaande reeds gezien hebben, heeft Jan I 
van Cuyk het Begijnhof te Grave omstreeks 1290 gesticht en 
daaraan de privilegiën en de voorrechten geschonken van het 
Oude Begijnhof te 's-Hertogenbosch. Tot 1436 hebben nu de 
Graafse begijnen onder die leefregels geleefd. Toen oordeelde 
Aernout van Gelder het nodig haar nieuwe regels voor te schrij
ven. Omtrent de redenen die deze vernieuwing van de regels 
noodzakelijk maakten, tasten wij volkomen in het duister, ten
zij wij een bijzondere inhoud weten te geven aan de volgende 
zin uit dit schrijven van Aernoud van Gelder : 'des menschen 
zinnen zijn altoos begeerig tot den kwade en daarom moet men 
nieuwe gebreken, die opstaan, dagelijks met wijsheid en door 
de nieuwe inzetting van goede gewoonten, te hulp komen'157. 
Welke dan wel die nieuwe gebreken en grove tekortkomingen 
zijn, blijft volkomen vaag; zelfs rijst de vraag, of er wel van 
speciale gebreken en grove tekortkomingen gesproken zou kun
nen worden. Vooral in deze eeuw, waarin er alom in de kloosters 
een strenge observantie heerst158, dient men aan de termen 'ge
breken' en 'grove tekortkomingen' slechts omzichtig enige be
tekenis toe te kennen. Concreet feitenmateriaal ontbreekt ons 
in elk geval geheel en al. Daarom is men eerder geneigd te ver
onderstellen, dat ook deze krachtig door de Bourgondische 
vorsten bevorderde vernieuwing van de regel meer op rekening 
van het verlangen naar een strengere regel, naar observantie, 
gesteld zal moeten worden dan op rekening van geconstateerde 
wantoestanden169. 

In de begijnenbeweging tekenen zich in de loop van de veer
tiende en vijftiende eeuw duidelijk twee richtingen af: de ene 
die een sterk verwaterend karakter vertoont en de andere die 
een streven naar sterker kloosterlijke binding aan den dag 
legt160. 

De eerste stroming komt sterk onder invloed van de Wal-
denzen en de Humiliaten161 en later van de sekte van de vrije 
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geesten162. Het zijn vooral deze begijnen die het hele instituut 
in discrediet hebben gebracht163. 'Es gab im 14. Jahrhundert 
viele umherziehende Beginen, die mit dem Kleide des Dritten 
Ordens ihr unkirchliches Treiben verhüllen suchten'164, zo zegt 
Van den Borne. Het is deze stroming ook geweest die het nood
zakelijk gemaakt heeft, dat van kerkelijke zijde steeds meer 
aangedrongen werd op interne organisatie van het begijnen
dom in begijnhoven en begijnenparochies of op onderschikking 
van de begijnen aan een bepaalde kloossterregel165. 

De tweede stroming onder de begijnen vertoont daarentegen 
niet een verslapping, doch juist een verstrakking van het reli
gieuze leven. Hierin demonstreert zich immers niet het verval 
van de begijnenwereld, doch veeleer de steeds sterker wordende 
wens naar intensivering van de beleving van het kloosterleven. 
Deze stroming vond niet langer bevrediging in de tussenpositie 
die zij steeds tussen wereld en klooster had moeten innemen. 
Zij verlangde steeds meer naar de strakke kloosterlijke ge
bondenheid en naar de kloosterlijke gemeenschap. Zij keerde 
als het ware terug naar haar beginpunt, zoals Van den Borne 
deze cirkelgang van de begijnenbeweging zo duidelijk aldus 
heeft beschreven : 'Allmählich aber nahmen der Prämonstra-
tenserorden und später auch der Zisterzienserorden sich jener 
weiblichen Kommunitäten weniger an, und weil auch die 
Zisterzienserinnenklöster nicht mehr alle aufnehmen konnten, 
entstanden eigene Genossenschaften. Das war der Ursprung des 
Beginentums. Die Beginen bildeten einen nach Art eines Or
dens zusammengefassten Stand keusch lebender Frauen und 
suchten nun den Ordensgedanken im Weltleben festzuhalten. 
Sie nahmen also eine Mittelstufe zwischen Kloster und Welt 
nach Art des Tertiarierwesens ein. Als nun später der franzis
kanische Dritte Orden unter dem Einfluss der Minderbrüder 
zur hohen Blüte kam, fühlten, die Beginen sich zu jenem und 
ganz besonders zum klösterlichen Dritten Orden angetrieben. 
So weist das Beginentum eine Ähnlichkeit mit dem späteren 
franziskanischen Dritten Orden auf, aber mehr unter dem Ge
sichtspunkte, eigentliche Kommunitäten zu bilden. Diese 
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eigene Richtung zur Kommunitätsbildung war der früheren 
Angliederung an einen Orden, speziell der Prämonstratenser-
orden, zu verdanken'166. 

Wij pleitten er reeds voor, dat de hervorming van de regel 
der begijnen van Grave door Aemoud van Gelder in 1436 niet 
het gevolg was van de verwereldlijking van het begijnhof, maar 
juist van het heersende verlangen naar strengere normen167. 
Dit schijnt op duidelijke wijze bevestigd te worden door het 
feit, dat reeds in 1459 de Graafse begijnen de derde regel van 
Sint Franciscus aannamen, zoals Knippenbergh schreef: 'Fuit 
in oppido Graviensi olim Beginarium, vulgo Begynhof, cujus 
sórores assumpserunt Regulam tertiam S. Francisci anno 1459 
die 13, Aprilis die Veneris sancto'168. 

Ligt deze ontwikkeling op zich reeds duidelijk in de lijn van 
die stroming onder de begijnen die de versterking van het reli
gieuze element en de verzwaring van de leefregel nastreefden, 
een ander feit schijnt bovendien onze stelling op duidelijke 
wijze te bevestigen. Het is immers bekend, dat niet alle Graafse 
begijnen naar de derde orde van S. Franciscus overgingen169; 
een deel van haar bleef de status van begijn trouw. Dit wijst 
er o.i. nu duidelijk op, dat niet het verval van de begijnenstaat 
te Grave op zich de drijfveer van de verstrakking van de regels 
geweest is. In dat geval immers zouden de onwilligen niet 
rustig en lustig hebben kunnen voortleven in de lusthof van 
St. Begga, doch zouden zij stellig uit het begijnhof verdreven 
zijn, zoals het op andere plaatsen ook geschied is170. Het ligt 
immers voor de hand aan te nemen, dat het meest werelds ge
zinde deel van de begijnen de grootste bezwaren gemaakt zou 
hebben tegen het aannemen van de strenge regels van St. 
Franciscus. Te Grave constateren wij echter, dat de Onwilligen' 
een eigen 'hof' kregen naast het klooster van de tertiarissen. 
Ook nog het feit, dat men het Begijnhof en het Tertiarissen-
klooster rustig naast elkaar heeft kunnen leggen, wijst er nu 
niet bepaald op, dat deze splitsing met ernstige strubbelingen 
en grote conflicten gepaard gegaan is. Alles wijst er ten stellig-
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ste op, dat religieuze motieven tot de splitsing geleid hebben 
en dat in het Graafse Begijnhof dan ook een sterke gods
dienstige sfeer geheerst moet hebben. 

Het streven naar de zuiver kloosterlijke staat van de tertia
rissen vond in zekere zin zijn bekroning in 1475, toen de bis
schop van Luik goedkeurde, dat zij een eigen koor en een eigen 
kerk stichtten: 'Anno 1475 die 18 Mensis Augusti Ludovicus 
Borbonius Episcopus Leodiensis dictis sororibus concessit, ut 
Oratorium, Altaria, Coemeterium erigant, habitumque ordinis 
S. Francisci de Tertia Regula ad instar formae & habitus Soro-
rum dicti ordinis assumere voleant, aliaque Ordinis congrua, ac 
sub ejusdem Ordinis regula tria substantialia vota profiteri'171. 

Vanaf 1459 beschikte Grave dus feitelijk over twee vrouwen
kloosters : een voor de begijnen en een voor tertiarissen. Over 
de begijnen en over de verdere geschiedenis van het begijnhof 
zijn wij maar matig ingelicht. Slechts enkele malen vernemen 
wij er iets naders over, zodat het beeld van die geschiedenis ons 
enkel in vage trekken voor de geest staat. 

Op 2 maart 1524 werd aan de begijnen verboden 'van Sinte 
Dionysius tot die Vasten toe' naar het lof en naar de eerste mis
sen te gaan 'in die Kerck vanden Graeff'172. Ook in die tijd 
blijkt aldus de duisternis gevaren in te houden, hoewel wij jam
mer genoeg niet nader over de aard van die gevaren worden in
gelicht. De korte afstand die tussen begijnhof en de St. Elisa-
bethskerk lag, kan in dezen zeker geen rol gespeeld hebben. 
Over de werkelijke aard van die gevaren tasten wij dan ook in 
het volslagen duister. 

Tevens blijkt uit dat verbod aan de begijnen, dat er tussen 
haar en de tertiarissen nog een duidelijk onderscheid moet heb
ben bestaan en dat de begijnen zeker niet doorlopend van de 
kapel van de tertiarissen gebruik hebben gemaakt. 

Nog in 1602 schijnen de begijnen en de tertiarissen naast el
kaar voortbestaan te hebben. Bij de onderhandelingen over de 
overgave van de stad Grave aan Maurits wordt immers onder 
punt IV gevraagd, dat de 'aide ende nieuwe Bagynen'... 'in alle 
stillicheyt, sonder becroon ofte stooringe van ymanden' in hun 
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kloosters mogen blijven wonen173, zodat men wel moet aan
nemen, dat begijnen en tertiarissen vóór 1602 nog geheel ge
scheiden leefden. 

Toch zal in de loop van de zestiende eeuw het begijnhof wel 
langzamerhand aan belangrijkheid hebben ingeboet, zoals op 
vele plaatsen elders te constateren valt174. Het lijkt dan ook in 
geen geval vermetel te veronderstellen, dat reeds in 1602 het 
oude begijnhof een kwijnend bestaan geleid heeft, al valt het 
niet zonder meer met bewijzen te staven. Weliswaar treffen wij 
nog een akkoord aan van 28 oktober 1639 tussen Aelken Hom-
kens enerzijds, 'eene suster vanden alden Bagijnhoff' en Grie-
tien van Middeler, mater, en Metken van Kessel, 'procuratersse 
van het Clooster genaempt Mariengrave, beyde gelegen binnen 
dese stadt Grave' anderzijds, waaruit beider onafhankelijk be
staan zou af te leiden vallen, doch onmiddellijk wordt hier aan 
de voorgaande mededeling toegevoegd 'als met den anderen ge-
incorporeert sijnde'175. Vóór 1639 moet het oude begijnhof der
halve opgegaan zijn in het tertiarissenklooster. Het ontbreken 
van iedere tij dsaanduiding in deze mededeling wekt de gedachte, 
dat een dergelijk bericht voor die tijd een geenszins opmerke
lijke inhoud had, doch op een normale en algemeen bekende 
toestand zinspeelde. Wanneer immers een dergelijke incorpo
ratie eerst kort geleden had plaats gevonden, zou men dit stel
lig door een tijdswoord hebben aangeduid. Het komt ons dan 
ook voor, dat in 1639 de begijnen reeds geruime tijd, doch niet 
vóór 1602 in het tertiarissenklooster waren opgenomen. 

Een dergelijke incorporatie zal wellicht geruisloos geschied 
zijn. Het ligt ten minste niet voor de hand aan te nemen, dat 
dit in partibus infidehum met veel ophef naar buiten tot stand 
werd gebracht. Heel goed mogelijk is het ook, dat een bevel 
van hogerhand hiertoe heeft verplicht, ofschoon wij daarnaast 
evenzeer mogen veronderstellen, dat de levenskracht van het 
oude begijnhof was gaan kwijnen, zeker nu het protestantisme 
in de stad Grave volop heerste176. 

Voor wie de geschiedenis van de tertiarissen en die van de be
gijnen naspeurt, zijn de benamingen die voor beide zusters in 
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Grave gebruikt werden, verwarrend. Deze beantwoordden im
mers niet geheel en al aan de werkelijke situatie. De leden van 
beide gemeenschappen werden in Grave steeds begijnen ge
noemd, terwijl deze betiteling feitelijk alleen voor de oude be
gijnen gold en niet voor de tertiarissen. Terwille van het onder
scheid tussen beide groeperingen werd dan enkel gesproken van 
de 'aide ende nieuwe' begijnen, terwijl zelfs een enkele maal ge
sproken werd over het oude en het nieuwe begijnhof177. Alber-
dingk Thijm wijst erop, dat men in Grave deze religieuzen vaak 
met 'Juffrouwen' aansprak en oppert de - stellig niet uitge
sloten-veronderstelling, dat dit, zoals vaak elders178, geschied
de 'om der protestantsche regeering wille"179. In elk geval dient 
men voorzichtig te zijn met iedere beperking van het woord be
gijn en met de conclusies die men enkel op het woordgebruik 
baseert. 

De bronnen voor de geschiedenis van de Graafse tertiarissen, 
nadat zij in 1475 een volledig zelfstandig klooster geworden 
waren, vloeien evenmin rijkelijk. Uit de hele zestiende eeuw 
vernemen wij verder hoegenaamd niets en evenmin is het ons 
bekend welke invloed de godsdiensttroebelen op het leven van 
de tertiarissen gehad hebben. Deze zijn immers in Grave al vrij 
vroeg begonnen : reeds in 1580 waren de Spanjaarden uit Grave 
verdreven180 en was de stad al zeer sterk protestants gezind181. 
De grote Sint-Elisabetskerk bleef in protestantse handen, tot
dat Parma in 1586 de stad weer heroverde182. Volgens de ver
halen zou toen bisschop Lindanus naar Grave gekomen zijn om 
voor de afvalligen te preken en zou hij in enkele dagen tij ds 1300 
afgedwaalden hebben teruggevoerd naar de moeder-kerk183. 

In 1602 heroverde Maurits echter de stad weer en daarmee 
brak voor Grave de lange tijd van de protestantse overheersing 
aan, waarover wij nog nader komen te spreken. 

Thans lijkt het belangrijker eerst te spreken over het voor de 
geschiedenis van het Graafse tertiarissenklooster stellig belang
rijke feit, dat de tertiarissen uit het Noordbrabantse dorp 
Haaren lange tijd bij haar Graafse ordenszusters heten te heb-
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ben ingewoond184. Deze Haarense tertiarissen waren gesticht 
door Maria en Ermgardis Talhout, begijnen van het Groot-
Begijnhof te 's-Hertogenbosch, die op 30 augustus 1501 van 
Johan van Horn, Prins-Bisschop van Luik, verlof bekomen 
hadden om te Haaren een klooster van de derde orde van Sint 
Franciscus te stichten onder de naam 'Het huis van Beth
léem' ' 1 β 5 . Na de verwoesting van haar klooster in 1588 woonden 
zij in huize 'Lievendael', het ziekenhuis te Grave, totdat zij het 
jaar daarop ingevolge de wens van de bisschop van Roermond 
op 3 juli 1589 in het klooster Mariengraff gingen inwonen1 8 8. 
Op 13 juli 1589 verleende de kerkvoogd Ernest 1 8 7 tijdens het 
geschil tussen de graaf van Megen en de bisschop van 's-Her
togenbosch aan de zusters van Haaren de macht om zich met 
het Graafse klooster te verenigen, doch deze machtiging werd 
door Crabeels, de bisschop van 's-Hertogenbosch, niet er
kend 1 8 8 . Aldus bleven zij als afzonderlijk klooster gehandhaafd 
en zelfs trokken zij in 1642 weer naar haar eigen klooster te 
Haaren terug, waar zij thans nog als het enige tertiarissen-
klooster in Nederland voortbestaan 1 8 9. 

Uit deze terugkeer van de Haarense tertiarissen naar haar 
eigen klooster na verloop van ruim vijftig jaar moet men, dunkt 
ons, afleiden dat de Haarense zusters steeds een eigen gesloten 
gemeenschap zijn blijven vormen en dat zij niet slechts op 
papier, doch ook in de werkelijkheid hebben voortbestaan. 
Want aan de mogelijkheid, dat in één en hetzelfde klooster 
twee afzonderlijke kloostergemeenschappen gedurende zo lan
ge tijd een volkomen zelfstandig bestaan vormden, twijfelen wij 
ten zeerste. Het zou ons dan ook in het geheel niet vreemd voor
komen, dat met het klooster Mariengraff in het onderhavige 
geval bedoeld ware het begijnhof dat naast Mariengraff stond. 

Uit het feit dat reeds in 1639 het Graafse begijnhof ge
ruisloos in het tertiarissenklooster geïncorporeerd bleek te 
zijn190, meenden wij te mogen afleiden, dat reeds lang voordien 
- in samenhang overigens met de algemeen verminderende be
langstelling voor het begijnendom - het Graafse begijnhof ook 
een kwijnend bestaan geleid moet hebben en dat als gevolg 
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daarvan de weinige overgebleven Graafse begijntjes in het ter-
tiarissenklooster werden opgenomen, zodat het eigenlijke be
gijnhof ledig was komen te staan. 

Is het bovenstaande inderdaad het geval, dan is het ook on
middellijk duidelijk, waarom de bisschop van Roermond de 
Haarense tertiarissen in 1589 naar het begijnhof verwees. 
Want hij is zeker goed op de hoogte geweest van de gods
dienstige toestand te Grave. De bisschop van Roermond, Lin-
danus191, is immers herhaaldelijk in Grave geweest. In 1569 be
zocht hij op visitatiereis ook Grave192; in 1573 was hij wederom 
in Grave om te preken en tegen de Spaanse misbruiken te 
waken193. Nadat Grave vanaf 1578 in handen van de nieuw
lichters was geweest, kwam het in 1586 weer in Spaanse han
den194 en toen kwam Lindanus opnieuw naar Grave om te pre
ken en de afgedwaalden te bekeren195. 

Aldus is de bisschop van Roermond, Lindanus, zeer goed op 
de hoogte geweest van de situatie in Grave en het is daarom in 
het geheel niet ongerijmd te veronderstellen, dat hij erop aan
gedrongen zal hebben, dat de Haarense tertiarissen de ledig ge
raakte ruimten van het begijnhof benutten. Daarbij zal stellig 
ook in de overweging betrokken zijn, dat de Graafse tertiaris
sen over een kloosterkapel beschikten, waarvan ook de Haaren
se zusters gebruik zouden kunnen maken. Dit laatste zal voor 
de bisschop zeker ook van belang zijn geweest, daar het nog 
vers in het geheugen lag, dat reeds in 1582 op 24 december de 
godsdienstplechtigheden openlijk verboden werden voor de 
katholieken en de parochiekerk zonder meer in de handen van 
de protestanten was geraakt, waardoor ook voor de kloosters 
het vieren van de eredienst ten zeerste werd bemoeilijkt196. 
Wellicht heeft de bisschop hierdoor de extra moeilijkheden 
hopen te voorkomen, die in de jaren 1578-1586 waren voorge
vallen197. 

Wanneer de Haarense zusters nu inderdaad in het begijnhof 
waren ingekwartierd en de kapel van het klooster Mariengraff 
mede hebben gebruikt, wordt het ook duidelijk, waarom van 
inwoning in het klooster Mariengraff gesproken is kunnen wor-
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den. Te meer, wanneer wij bedenken, hoe in de opvatting van 
de Gravenaars, zoals wij reeds zagen198, de tertiarissen steeds 
met begijnen vereenzelvigd werden. In elk geval lijkt het ons 
onmogelijk, dat de Haarense en de Graafse begijnen ruim 50 
jaar één kloostergemeenschap hebben gevormd en dan plotse
ling in 1642 weer uit elkaar vallen. Beide groepen moeten een 
grote zelfstandigheid bewaard hebben, doch dit is niet moge
lijk, wanneer zij in één klooster samenwoonden. 

Onwillekeurig vraagt men zich af, of soms ook de Haarense 
zusters niet bijgedragen hebben aan het Graafse liedboek. In 
het bijzonder lijkt het heel goed mogelijk, dat de grote hoeveel
heid kerstliederen mede aan haar te danken is. Het Haarense 
klooster droeg immers de naam 'Bethlehem' en uit de aard van 
de zaak ligt het voor de hand aan te nemen, dat in dat klooster 
een speciale devotie tot het kerstekind en de kerstkribbe ge
heerst heeft. 

Het is dan ook heel aannemelijk, dat de Haarense tertiaris
sen een grote hoeveelheid kersthederen gekend en misschien 
ook wel bezeten hebben. Nochtans valt iets dergelijks nauwe
lijks nog als hypothese te stellen, aangezien er geen enkel ge
geven aanwijsbaar is, dat zelfs maar enigszins als symptoom 
daarvan zou kunnen geduid worden. Zeker, er staat in het 
Graafse handschrift, een liedeken waarin Bethlehem boven 
Jerusalem gevierd wordt199, doch dergelijke liedekens treffen 
wij in andere liedboeken ook aan200, zodat de tegenstelling 
Jerusalem-Bethlehem en de voorkeur voor de laatste plaats 
een van de gangbare motieven in de godsdienstige lyriek dier 
dagen genoemd moet worden. Het ontbreken van verdere ge
gevens te dezen sluit echter de mogelijkheid zeker niet uit. 

In de zeventiende eeuw hebben de Graafse tertiarissen het 
stellig in vele opzichten niet gemakkelijk gehad. Reeds in 1602 
werd Grave door Maurits op de Spanjaarden heroverd. Dit had 
voor de Graafse katholieken natuurlijk zeer onaangename ge
volgen. Weliswaar werd in de 'Poincten ende Articulen van 
Reconciliatie der Stadt Grave, met syne Excellentie Graeff 
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Maurits van Nassau Pandheer deser Stadt.. . Aldus gedaen in 
' t Leger voor de Grave, den 28. September 1602'201 onder I I I 
gesteld: 'Item, dat alle Geestelyke Persoenen, soo Mans als 
Vrouwen egeene uytgescheyden, oock Catholicque Burgeren 
ende Ingesetenen, sullen blyven in de exercitie van de Catho
licque Religie, sonder verwyt van imanden, levende in alle 
stilligheyd, ende dat hun daer toe sal worde verleent de Kercke 
vanden nieuwe Bagynhof, genoemt St. Marien Graef, ten eynde 
het Matrimonium ende het Doopsel onder den Catholicquen 
niet en mach worden wegh genoomen'202. Het antwoord van de 
Prins op dit verzoek was: 'De Remonstranten (met deze wor
den dus de katholieken bedoeld) sullen sonder Recherche in 
alle billickheyt desen aengaende worden getracteert, als andere 
Ingesetenen der Vereenigden Nederlanden'203. 

Wat deze toezegging echter inhield, bleek reeds in 1603, toen 
het de Graafse katholieken door de strenge verboden bijzonder 
moeilijk gemaakt werd hun godsdienst in enigerlei vorm uit te 
oefenen204. Dat reeds in 1602 de grote St. Elisabethskerk aan 
de protestanten moest worden afgestaan, spreekt vanzelf. Aan
vankelijk gingen nu de Graafse katholieken in de kapel van 
Mariengraff ter kerke, doch dit werd in 1603 ook absoluut ver
boden. Stellig hebben de Graafse tertiarissen zich strikt aan dit 
verbod gehouden om haar toch al wankele positie niet geheel en 
al te ondergraven. Tot 1605 kregen de Graafse katholieken nog 
vrijelijk de kans om in het naburige dorpje Velp, dat onder 
Ravenstein en dus onder de hertogen van Kleef ressorteerde205, 
ter kerke te gaan, doch reeds in 1605 werd dit op zeer zware 
straffen verboden206. 

Met betrekking tot de geestelijke personen werd in de 'Poinc-
ten ende Articulen van Reconciliatie' verzocht : 'Item, dat de 
aide ende nieuwe Bagynen, oock de Cruysbroeders van St. 
Agatha Clooster mogen blyven woonen in hun Cloosteren, ende 
aldaer leven in alle stillicheyt, sonder becroon ofte bestooringe 
van ymanden, mits de selve genietende hunne incomsten soo 
patrimoniale als hercoomende vande Cloosters, sonder de selve 
te annoteren ofte in arrest te nemen onder wat dexsel ' t selve 
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soude mogen geschieden ; 't welk insgelycx sal worden geaccor-
deert alle andere Geestelykheyt van beyde de Capittelen bin
nen dese Stadt, dewelke hunne Residentie alhier sullen willen 
houden, daer onder ook begrepen sal wesen den Pastoor der 
selver Stadt onlancx alhier gecomen'207. Ook op dit verzoek 
antwoordde de Prins: 'De Remonstranten (in dit geval: de 
katholieken) sullen onder Recherche in alle billickheyt desen 
aengaende worden getracteert, als andere Ingesetenen der Ver-
eenigden Nederlanden"208. Ook in deze zaak leverde een derge
lijke toezegging heel wat meer verwachtingen dan uiteindelijke 
resultaten. Bij Paringet-Van Alen wordt hiervan gezegd: 'En 
eyndelyk is de Roomse geestelykheyt haer goet en eygendom 
geconfisqueert en by onsen Grontheer aangeslagen, hoewel hem 
nog al vry veel verdonkert is. Het Clooster St. Agatha buyten 
Cuyk en 't Vrouwe clooster bleven onder beding van een jaarl. 
contributie in staat en 't besit van haar goederen, mits sy sou
den uytsterven'209. Het is duidelijk, dat hier met " t Vrouwe 
clooster' zowel de Graafse als de Haarense tertiarissen alsmede 
de echte begijnen bedoeld zijn. 

Wij moeten hier onmiddelhjk aan toevoegen, dat juist met 
betrekking tot de vrouwenkloosters steeds een zekere milde 
stemming geheerst moet hebben210. Paringet en Van Alen voe
gen aan hun bovenstaande opmerking dan ook onmiddellijk 
toe: 'maer dese contributien werden niet alleen gemitigeert, 
dan sy nemen hun nog soo veel nieuwe geestelykheyt aan als sy 
willen'211. Inderdaad blijkt uit het voortbestaan van het kloos
ter tot in het begin van de negentiende eeuw voldoende duide
lijk, dat regelmatig nieuwe zusters werden aangenomen. 

In dit opzicht hebben de Graafse zusters in zekere zin in een 
uitzonderingspositie verkeerd. Terwijl immers in het algemeen 
de taktiek van de protestantse overheersing was de kloosters 
tot uitsterven te doemen door te beletten dat er nieuwe zusters 
werden aangenomen, een taktiek die op de meeste plaatsen 
met sukses werd gevolgd, konden de Graafse zusters zelfs met 
goedkeuring van hogerhand steeds weer opnieuw nieuwe zusters 
begroeten. In dit verband schijnt zeker gewezen te moeten 
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worden op de bijzondere positie van Grave in politiek opzicht. 
Grave immers was met het Land van Cuyk in 1559 door Wil
lem van Oranje van Filips II gepacht voor de somma van 
60.000 guldens212 en in 1611 werd het door de Staten aan Mau-
rits in erfpacht gegeven21ï. Aldus stond Grave rechtstreeks on
der de Prinsen van Oranje en het schijnt dat deze steeds ook ten 
opzichte van de vrouwenkloosters een zekere lankmoedige 
houding aan den dag gelegd hebben214. In elk geval hebben zij 
herhaaldelijk goed gevonden, dat nieuwe zusters werden aan
genomen, ni. in 1630, 1634, 1638, 1654, 1663 en 1670215. Boven
dien werden aan de zusters herhaaldelijk ook andere voordelen 
geschonken, b.v. werd haar door Maurits het gebruik van de 
landrenten toegestaan216. Het ging zelfs zo ver, dat de zusters 
zelf zich enigszins van haar bevoorrechte positie bewust waren 
en zich daarop voorzichtig beroepen durfden om nieuwe voor
rechten te verkrijgen, zoals zij dat deden bij een rekest aan 
Frederik Hendrik217. 

Het is daarom aan de Prinsen van Oranje te danken, dat de 
Graafse begijnen en tertiarissen zich ondanks de ongunstige 
tijden langdurig hebben weten te handhaven. Nog in het jaar 
1788 vinden wij in het 'Vaderlandsch Woordenboek' door Jaco
bus Kok218 een uitvoerige bespreking van de Graafse tertiaris
sen, waaruit blijkt dat het Graafse klooster toen nog in volle 
bloei verkeerde: 'Men heeft te Graave nog Nonnen van St. 
Franciscus Orde, die haar klooster bewoonen, en desselfs in
komen blijven genieten; mits dat zij eene Jaarlijksche erkente
nis voor deeze gunst aan den Raad des Prinsen van Oranje, in 
den Haag, betaalen. Zij neemen haaren Godsdienst waar in eene 
kamer van 't klooster, die egter te klein is, om alle Roomsch-
gezinden van Graave te bevatten : welken daarom nog een an
der Kerkhuis, tot het pleegen van hunnen Godsdienst, vergund 
werd. De Algemeene Staaten hebben in 't Jaar 1731, beslooten, 
dit klooster te laat en uitsterven.' Doch ook deze laatste maat
regel van de Algemeene Staaten schijnt niet geheel en al uitge
voerd te zijn, daar nog in 1815 twee zusters in leven waren en 
deze dus in elk geval na 1731 moeten zijn ingetreden219. 
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Ook al genoten de Graafse tertiarissen enige bescherming 
vanwege de Prinsen van Oranje, daarmee wil niet gezegd zijn, 
dat de zusters steeds een rustig en gemakkelijk bestaan geleid 
hebben. Herhaaldelijk blijken er onaangenaamheden geweest 
te zijn tussen haar en de dominees220; voortdurend zuUen zij 
ook wel aan allerlei kleinere en grotere plagerijen hebben bloot-
gestaan221. Stellig zijn zij in haar bewegingsvrijheid beperkt ge
weest, waardoor haar contacten met de Graafse katholieken en 
haar diensten aan hen welhaast onmogelijk gemaakt werden. 

In het 'schoolreglement', dat tijdens de voogdij van de moe
der van Willem I I I en de grootmoeder, de bekende Amalia van 
Solms, tot stand kwam, lezen wij : 'Ook wordt voorzien en ver
boden dat kinderen op Sondagen of Paepsche Heylige dagen by 
avonden ofte ontijden, 't zij in BAGIJNE ofte NONNE 
CLOOSTERS, of PARTICULIERE HUYSEN, onder schijn 
van te leeren Nayen, Breyen, Spinnen, op Instrumenten spelen, 
of andersints, sullen leeren lesen ofte schrijven'222. Dergelijke 
bepalingen tonen, dunkt ons, altijd twee feitelijkheden aan: op 
de eerste plaats wijzen zij erop, dat degenen wie dit verbod 
werd opgelegd, zich inderdaad met de bedoelde praktijken vol
op hebben bezig gehouden en vervolgens blijkt uit dergelijke 
bepalingen, dat de overheid zo veel het in haar vermogen ligt, 
wil proberen de bewegingsvrijheid te dezen te beperken. 

Ook in financieel opzicht werden de tertiarissen moedwillig 
benadeeld. Enerzijds moesten zij immers recognitiegelden be
talen en anderzijds werden zij in haar rechtmatige inkomsten 
tekort gedaan, zoals dat met betrekking tot de huur van haar 
huizen het geval was223. 

De hele zeventiende eeuw door hebben overigens de moeilijk
heden voor de Graafse katholieken en voor de tertiarissen ge
duurd. Op 3 december 1624 gaf de infante Isabella te Brussel 
aan de katholieken van Grave vergunning om zonder paspoort 
naar Velp te gaan om daar de godsdienstoefeningen bij te 
wonen224. Hiermede wordt duidelijk aangetoond, dat van enige 
uitoefening van de godsdienst te Grave geen sprake was, zodat 
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de katholieken, zoals op vele andere plaatsen geschiedde225, op 
vreemde grond hun toevlucht zochten. 

In 1642 en 1643 werden er wederom zeer strenge plakkaten 
tegen de katholieken uitgevaardigd226. Onwillekeurig vraagt 
men zich hierbij af, of het vertrek van de Haarense tertiarissen 
uit Grave naar haar oorspronkelijke klooster te Haaren in 
1642227 misschien niet met deze verstrakking van de situatie in 
verband staat. 

Na de vrede van Munster in 1648 werd de toestand voor 
de Graafse katholieken nauwelijks rooskleuriger. Het feit dat 
de Capucijner pater Basilius vrijelijk Grave in en uit mocht 
en veel bij licentiaat Diemers te Grave verbleef, schijnt wel 
niet zozeer een gevolg te zijn van de verruiming van de gods
dienstige vrijheid dan wel van het andere feit, dat pater 
Basilius zich de gunst van de Prins van Oranje en van gouver
neur Homes verworven had228. Dat immers deze vergroting 
van de vrijheid als een individueel geval beschouwd moet wor
den, blijkt uit het tegengestelde feit, dat in diezelfde jaren ge
schied is, nl. het feit, dat de Kruisheren te St. Agatha uit hun 
klooster verdreven werden door de schout van Grave, Ruth de 
Haar, en dat de prior en enige paters zeven weken te Grave ge
vangen gehouden werden229. Overigens schijnt ook gouverneur 
Homes vrij vijandig tegenover de katholieken gestaan te heb
ben. In 1656 verbood hij op strenge straffen wederom het gaan 
naar Velp ter bijwoning van de godsdienstige plechtigheden230. 
Dit verbod werd echter weer snel ingetrokken, waaruit men 
zou mogen afleiden, dat in het algemeen het anti-katholicisme 
te Grave sterk aan het verminderen was. Dit laatste vindt nog 
zijn bevestiging in het feit, dat Eugenius Albertus d'Allamont, 
de bisschop van Roermond en tevens de apostolicus vicarius 
van 's-Hertogenbosch, omstreeks 1665 van de Staten toestem
ming kreeg Nijmegen en Grave te bezoeken231, doch Reginaldus 
Cools, bisschop van Roermond, moest in 1677 nog buiten 
Grave, ni. bij de Capucijnen te Velp aan 15.000 gelovigen het 
Vormsel toedienen232. Onder deze vormelingen zullen stellig 
vele Gravenaars geweest zijn en andere gelovigen uit het Land 

72 



van Cuyk ; wellicht zijn er zelfs vele katholieken uit meer noor
delijke streken bij geweest, zoals bekend is, dat tijdens het Be
stand de overste van de Maagden van de Hoek te Haarlem de 
meeste maagden naar Brabant liet gaan om daar gevormd te 
worden233. 

Het rampjaar 1672 bracht de Graafse katholieken aanvanke
lijk veel solaas wat de uitoefening van hun godsdienst betrof. 
In dat jaar immers veroverden de Fransen Grave en daarmede 
kregen de katholieken de St. Elisabethskerk weer terug en kon
den zij vrijelijk hun godsdienst uitoefenen234. De Capucijnen 
konden nu openlijk de gehele geestelijke verzorging op zich 
nemen235. Slechts twee jaar echter hebben de katholieken van 
deze vrijheid van godsdienst kunnen profiteren, doordat reeds 
in 1674 Grave weer door de Staatsen werd heroverd. Dit beleg 
moet wel van een grimmige felheid geweest zijn. In een verslag 
daarover lezen wij o.a.: 'Den 21. (Augusti) wierd met 2. Mor
tieren aen de Land-zijde, 3. aen dese zijde, en noch 3. in des 
Coll. Golsteyns Quartier geschoten; als mede naderhand uyt 
Hoenderbeecks Quartier met bomben en gloeyende kogels, 
waer door meest alle de huysen in de Stad wierden plat ge
schoten, so dat de belegerde ten laetsten veel haer verblijf in 
hollen van de Wal moesten nemen'23e. En elders lezen wij237, dat 
herhaaldelijk vrouwen, zelfs katholieke, uit de stad ontsnapten 
en zich bij de belegeraars meldden om 'de groóte moetwil der 
Franschen'. Het kan dan ook wel niet anders, of dit beleg is een 
van de zwaarste geweest die de vesting Grave heeft moeten 
doorstaan. Nog op 12 oktober vinden wij vermeld, dat 'het een 
half uur stilstant (was) om de dooden af te halen'238. Op de 
28ste oktober is de stad Grave gevallen en 'd'Oranje Vlaggen 
woeyen al van kerken en huysen, eer de onse daer noch waren 
binnen gekomen'239. Uit deze laatste zinsnede kunnen wij zeker 
de overdrijving lezen, die nu eenmaal steeds met dergelijke 
- met verholen bedoelingen gepaard gaande - verslagen hand 
in hand gaat, doch dat de stad Grave een fel beleg heeft moeten 
doorstaan en zeer veel schade heeft opgelopen, bevestigt ons 
nog een bericht bij Paringet en Van Alen240 uit 1689: 'Ao. 1689. 
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op een helderen dag en met goet weer storte de gasthuyscapel 
in door gebrek van reparatie, behalven dat die in 't beleg van 
1674. veel beschadigt en den toorn afgeschoten was, dog 5501 
geen menschen gequetst, veel min doot gebleven, naderhant 
heeft men daar een huys gebout.' 

Voor de katholieken had de herovering door de Staatsen de 
te verwachten gevolgen, dat zij hun parochiekerk weer moesten 
afstaan en dat zij weer naar Velp ter kerke moesten gaan241, 
totdat in 1684 eindelijk te Grave een eigen schuur kerk geopend 
kon worden242. 

Het spreekt voor zich, dat ook de tertiarissen van Marien-
graff van de gebeurtenissen in die jaren de nodige lasten heb
ben ondervonden. Behalve de normale lasten van de beschie
tingen e.d., schijnen zij ook wel rechtstreeks in haar klooster de 
ellende van de oorlog geproefd te hebben. Wij vinden immers 
vermeld op de 'Pertinente Lijste van 't gene in de Stad gevon
den is', onder de oorlogsbuit dus, 'noch eenig touwerk in het 
Magasijn en by de Bagijnen'243. Wellicht mag men hieruit af
leiden, dat ook in de kloostergebouwen een militaire bezetting 
gelegd was dan wel een opslagplaats was ingericht. Een derge
lijk rechtstreeks contact tussen de Graafse tertiarissen en de 
Franse soldaten maakt het ook verklaarbaar, dat de zusters in 
diezelfde jaren van enkele Franse oversten een legaat kregen. 
Overste Dupas, die in Grave sneuvelde, had bij testament aan 
Maria Graf/ 135,— vermaakt244; overste De Clodore, die bij de 
inneming van Bommel op het veld van eer bleef, had aan de 
Graafse tertiarissen een som gelds vermaakt, waarvan na af
trek van onkosten voor reizen 3371/2 gulden overbleef245. Voor 
de ƒ 135,— kochten de zusters een remonstrans, die zij in 
december 1674 uit Brussel ontvingen246. Deze besteding van 
het ontvangen geld schijnt ons erop te wijzen, dat de schade 
aan de kloostergebouwen zelf betrekkelijk beperkt is gebleven ; 
het komt ons immers voor, dat het onwaarschijnlijk is dat de 
tertiarissen nieuwe aankopen gedaan zouden hebben, indien 
haar klooster in een volkomen vervallen of geruïneerde staat 
verkeerde. 
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Dat echter de Graafse tertiarissen veel overlast van de zijde 
van de soldaten hebben ondervonden, zou ten overvloede nog 
kunnen büjken uit een bericht uit 1694 dat inhield, dat de sol
daten zelfs de schone tuin van het klooster niet spaarden247. 

Uit dit overzicht van de geschiedenis van de zeventiende 
eeuw is ons gebleken, dat de tertiarissen ondanks de zekere 
welwillendheid die zij van de zijde van de prinsen van Oranje 
herhaaldelijk ondervonden, toch een moeilijk bestaan hebben 
geleid. De gevaren door oorlog en door de onderdrukking van 
het katholieke geloof waren veelvuldig en het kan welhaast niet 
anders, of de zusters moeten in een voortdurende onzekerheid 
hebben geleefd. Wij zullen later248 nog uitvoerig zien, hoe in 
haar spiritualiteit de onbetrouwbaarheid en de onzekerheid 
van het aardse een belangrijk element vormden en hoe de ver
achting voor het wereldse een diepe basis voor haar spirituali
teit heeft gelegd. Het komt ons voor, dat deze uiterlijke geschie
denis niet nagelaten heeft een diepe invloed op het geestelijk 
leven der tertiarissen uit te oefenen. 

Het Graafse liedekenshandschrift moet op het einde van de 
zeventiende eeuw zijn ontstaan249, terwijl de liedekens ervan 
wellicht voor een groot deel in het derde kwartaal van die 
eeuw geschreven werden. Het is dus de moeite waard zich af te 
vragen, in hoeverre de levensomstandigheden een stempel ge
drukt hebben op de liedekens. Wie zich echter ertoe zet om 
nauwkeurig alle gegevens te dezen te verzamelen, constateert 
hoe gering in aantal deze zijn. Het schijnt dus wel, dat de 
tertiarissen zich boven de vergankelijkheid van het wereldse 
hebben weten te plaatsen en zich volledig hebben geconcen
treerd op de komende eeuwigheid; mogelijk zou men zelfs 
mogen zeggen, dat de tertiarissen uit de ellenden van haar be
staan gevlucht zijn in de koestering van de gedachten aan de 
eeuwigheid. Geplaatst tegen de achtergrond van die benauwen
de levensomstandigheden krijgt de typische en exclusief gods
dienstige gerichtheid van deze liedekensbundel een diepere zin. 

Onder de weinige plaatsen die op de bestaande toestand wij-
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zen, zijn er verschillende die de nood van die tijden aangeven. 
Het liedeken no. LXXVIII, blz. 141-142, draagt tot titel: 'Ter 
eeren de h. Moeder godts in onsen belegerde noot'. Het liedeken 
zelf echter gaat nauwelijks op die 'belegerde' nood in. In het 
begin wekt het even de indruk inderdaad ter gelegenheid van 
een werkelijke noodtoestand te zijn geschreven : 

Moeder godts staet ons doch bij 
in onse noot dat bidden wij 
op u wil ick mijn hoope bouwen 
op u naest godt stel ick betrouwen, (vs. 1-4) 

Doch in het vervolg van dit liedeken treedt de rouwmoedige 
zondaar op de voorgrond en wekt het de indruk te doelen op de 
'perijckelen' waarvoor de zwakke mens zich gesteld ziet. 

Een duidelijker zinspeling op de moeilijke situatie in ons 
land treffen wij aan op blz. 198, vs. 81-88. In deze passage 
schijnt met 'groten noot' stellig de politieke en godsdienstige 
situatie bedoeld te zijn: 

Jesu o mijn uijtvercoren 
wilt mijn helpen uijt de doot 
helpt ons eer wij gaen verloren 
want wij sijn in groten noot 
heijligen godt van mirakel 
toont mirakel aen ons lant 
maeckt t'saem een schaeckel 
om te stutten den vijant (Liedeken no. CX, blz. 196-198). 

Dat de politieke situatie hier stellig in het geding is, blijkt ook 
nog uit de verzen 95 en 96 : 

alle machten voor hem (т .п . Godt) swichten 
want hij helpt den Spaens leeu. 

Dat ook de godsdienstige moeilijkheden in dit liedeken betrok
ken worden, lijkt ons duidelijk uit de laatste strofe: 

Menschen wilt u dan betrouwen 
op dit heijlich sacrament 
en wilt oock den feestdagh houwen 
die te brussel is bekent 
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vreest doch voor geen vals gekaeckel 
off het craeijt aen alle kant 
Τ Sacrament al van Miraeckel 
sal u geven d'overhant (vs. 97-104). 

Met dat 'vals gekaeckel' en 'het craeijt' wordt, dunkt ons, 

zeker gedoeld op de ketterse leringen. Daarop wordt ook in 

liedeken no. XCVIII, blz. 174-177, gedoeld, waarin wij in de 

verzen 85-91 lezen: 

Ghij Bataviers hout u constant 
in willebordus leere 
door sijnen ijver wel geplant 
en wilt daer niet affkeren 
al doet den ketter u vermaen 
wijckt niet van willebordus paen 
sijn vreught suit ghij vermeeren. 

Ook in de tweede strofe van liedeken no. CX wordt in de ver

zen 9-16 duidelijk gezinspeeld op de oorlogstoestand in ons 

land: 

Bidt hier met gevouwe handen 
bidt den grooten godt van al 
voorde noot van onse landen 
want hij ons beschermen sal 
stort hier tranen en gebeden 
aen dit heijligh sacrament 
dat ons haest den peijs en vrede 
brengen sal uijt shemels tent. 

Evenals in vele protestantse litteratuur uit de zestiende 

eeuw 2 5 0 wordt ook in de liedekens uit onze bundel de zondig

heid van de mensen beschouwd als de oorzaak van de nood

situatie. Op blz. 197 luidt het in de verzen 73-80: 

Ach hoe sien wij hier oock wonden 
ons bedroeffde nederlant 
tis d oorsaeck onser sonde 
dat men ons plaeght t allen kant 
soo wilt hier genaden vragen 
aen die u genaden gaff 
want hij can alleen de plagen 
van ons landen keren aff. 
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In liedeken no. II op biz. 7-9 schijnen diverse versregels op 
een meer directe ervaring van de moeilijke situatie van de ka
tholieken in de zeventiende eeuw gebaseerd te zijn. Dit liedeken 
gaat over de voordelen van het lijden: 

In cruijs en lijden leijt profijt gelegen (vs. 1). 
Het is nu merkwaardig, dat onder de voorbeelden van mense
lijk hjden er diverse genoemd worden, die sterk de herinnering 
opwekken aan kwellingen die in die tijd vrij algemeen werden 
toegepast. In de strofen 4 en 5, vss. 19-30 lezen wij: 

Omhelst dan t Cruijs kust druckt het aen u herte 
en seght weest wellecom bedeckte vruecht 
sent heer dat u belieft t sij pijn off smerte 
processen droeffheijt en al wat ghij meught 
off eenich ongeluck van sieckt off andere quälen 
een blijde eeuwicheijt salt al betaelen, 

Sent mij vrij armoe ongerustich leven 
off schae verlies van tijdelijck goet 
al neemt ghij al wat ghij mij hebt gegeven 
en schoon dat sterfft al mijn naeste bloet 
laet mij maer op u staen en nimmermeer van u dwaelen 
een blijde eeuwicheijt sait al betaelen. 

Het zijn in de bovenstaande versregels vooral de woorden 
'processen' (vs. 22), 'ongerustich leven' (vs. 25), 'schae' (vs. 
26), 'verlies van tijdelijck goet' (vs. 26) en mogelijk ook 'armoe' 
(vs. 25) - het klooster moet immers aanvankelijk zelfs betrek-
kelijk rijk geweest zijn251 - die onze aandacht vragen en die ons 
voorkomen op een zekere ervaring met de harde werkelijkheid 
van het dagelijkse leven gebaseerd te zijn. 

Wanneer wij het bovenstaande overzien, dan is het duidelijk, 
dat er niet veel rechtstreekse invloed van de stellig ongunstige 
tijdsomstandigheden op de liedekens uit het Graafse hand
schrift is uitgegaan. De spiritualiteit van de Graafse tertiaris
sen is er dan ook meer door beïnvloed in haar typische gericht
heid de aarde en het aardse te doen afzweren en vanuit deze 
radicale onthechting aan het aardse zich rechtstreeks op God 
te richten. 
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De achttiende eeuw is voor de Graafse tertiarissen blijkbaar 
de eeuw van de langzame teruggang geweest. De algemene 
malaise die in het kloosterlijke leven in de tijd van verlichting 
en rationalisme heerste262, schijnt ook over het Graafse klooster 
een sterke schaduw geworpen te hebben. Want het is opmerke
lijk, dat enerzijds de externe belemmeringen voor de uitoefe
ning van de godsdienst wegvielen, doordat de door de overheid 
uitgevaardigde beperkende bepalingen steeds meer werden 
verzacht dan wel niet onderhouden, terwijl anderzijds interne 
factoren verslappend en verzwakkend werkten op de gods
dienstige beleving. In het algemeen heeft men dan ook sterk de 
indruk, dat de achttiende eeuw in tegenstelling tot de zeven
tiende weliswaar een vermindering van gewetensdwang en een 
vergroting van godsdienstvrijheid te zien gaf, doch dat daar
tegenover gesteld moet worden een duidelijke teruggang in de 
vroomheid. 

Een gevolg van deze grotere bewegingsvrijheid die aan de 
katholieken werd verleend, was het feit, dat bisschop Angelus 
d'Onguyen na Pasen 1703 zonder tegenstand te ondervinden 
de geestelijke bedieningen te Grave kon verrichten253. Op 
8 februari 1707 werd bovendien goed gevonden, dat de kape
laan voortaan in toog in Grave verscheen254. In 1724 overleed 
te Grave Hare Hoogheid princes van Anhalt-Beerenbang, een 
zeer vrome katholieke vrouw; zij kon ongehinderd bij de Capu-
cijnen te Velp begraven worden255. Deze feiten bewijzen ons, 
dat de Graafse magistratuur de katholieken meer welgezind 
was en hun zo min mogelijk belemmeringen in de weg wilde 
leggen. Ditzelfde schijnt niet gezegd te kunnen worden van de 
landelijke overheid, die immers een heel wat straffere houding 
tegenover de kathoheken bleef aannemen. 

Sedert het begin van de 18e eeuw moest de Graafse magi
straat elk jaar een nauwkeurige lijst bij de Algemene Staten in
dienen, inhoudende de werkelijke sterkte van het klooster te 
St. Agatha en die van de begijnen (met wie natuurlijk de ter
tiarissen bedoeld zijn) van Mariengraff258. Wij hebben er reeds 
opgewezen, dat in 1731 het bevel tot het laten uitsterven van 
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het klooster werd uitgevaardigd267, hetgeen zeker in samen
hang daarmede gezien moet worden. 

Omstreeks 1727 kocht de magistraat van Grave een jaarlijk
se rente, die zij aan de begijnen - men leze natuurlijk: ter
tiarissen - verschuldigd was, af; doch op last van de Algemene 
Staten moesten de begijnen dit geld teruggeven en kregen zij 
opnieuw haar jaargeld258. 

Een ander voorbeeld van de overlast die de Algemene Staten 
de Graafse katholieken aandeden, was het feit, dat bij plakaat 
van 1730 verboden werd, dat kloosterlingen uit den vreemde 
de zielzorg in de Verenigde Staten, d.w.z. de Verenigde Provin
ciën, uitoefenden ; het was voortaan slechts aan de ingezetenen 
en niet langer aan de vreemdelingen geoorloofd het zieleheil van 
de katholieken te verzorgen. Voor de Graafse katholieken was 
het gevolg van deze maatregel, dat de Capucijnen voortaan uit 
Grave werden geweerd en aldus kwamen de tertiarissen zonder 
rector en moesten zij voortaan in de schuurkerk naar de gods
dienstoefeningen. Eerst op 3 augustus 1735 konden zij weer in 
haar eigen huiskapel terecht, waarschijnlijk als gevolg van de 
benoeming van Petrus Arnoldus van Oldensiel, de eerste secu
liere priester te Grave259. Doch de Graafse magistraat heeft dit 
bevel van de Staten - evenals andere bevelen - niet erg stipt 
opgevolgd, want de Capucijnerpater Modestus, die vòòr 1730 de 
zielzorg te Grave en onder de tertiarissen uitoefende, kon tot 
aan zijn dood op 24 november 1741 te Grave verblijven260. 

Alsdus vertoont het katholieke leven te Grave in de acht
tiende eeuw het beeld van een gestadig groeiende feitelijke vrij
heid, hoewel van de zijde van het landsbestuur herhaaldehjk 
getracht werd deze vrijheid te beperken. 

Tegenover de vergroting van de godsdienstvrijheid in de 
achttiende eeuw stond - zo stelden wij zo juist281 - een geleide
lijke achteruitgang van het persoonlijke godsdienstige leven als 
gevolg van de geest van verlichting en rationalisme, die zich 
hoe langer hoe meer in de geesten vasthechtte. Doch het is niet 
aannemelijk, dat in het begin van die eeuw het klooster
lijke leven bij de tertiarissen daarvan reeds duidelijk de na-
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delige werking ondervond. Het is integendeel geloofwaardiger 
dat het kloosterleven in de eerste helft van die eeuw nog een 
zekere frisheid heeft behouden. Dit kan ons blijken uit de latere 
liedekens uit het Graafse handschrift, die wij in de eerste helft 
van de achttiende eeuw menen te kunnen dateren. Die liede
kens ademen immers nog steeds een diep godsdienstige sfeer. In 
geen enkel opzicht constateren wij er tekenen van godsdienstig 
verval in. De liefde tot het Kerstekind uit zich in velerlei vormen 
evenals het gloeiende medelijden met de lijdende Christus. 

De spiritualiteit blijkt in de achttiende-eeuwse liedekens nog 
niet geleden te hebben. Het duidelijkste komt dit wellicht tot 
uiting in de opvatting van de mens, die uit de liedekens spreekt. 
In geen enkel opzicht blijkt dit immers de optimistische ver
standsmens te zijn, voor wiens redeneervermogen steeds meer 
mysteries van het geloof wegvallen. Het is nog steeds de sim
pele ziel, die in bewondering en verwondering over Gods groot
heid en Gods liefde voor de mens en overtuigd van het eigen 
onvermogen en van de eigen zondigheid de wereld en het leven 
benadert. Het is niet de zelfbewuste mens die uit de achttiende-
eeuwse liedekens naar voren treedt, maar de schuldbewuste 
zondaar die om hulp en steun en redding smeekt ; die de eigen 
afhankelijkheid van God intens voelt en vanuit dit gevoel zijn 
godsdienst beleeft. Evenmin als in de zeventiende-eeuwse liede
kens komen daarom in deze achttiende-eeuwse duidelijke en 
veelvuldige verwijzingen voor naar de dagelijkse levensom
standigheden. De in bewustheid van eigen zondigheid en zwak
heid levende tertiarissen trokken zich vanzelfsprekend zoveel 
mogelijk terug uit het aardse om zich zo sterk mogelijk te con
centreren op het hemelse. De afgetrokkenheid van het wereldse 
en de gerichtheid op het hemelse zijn daarom typerend ook 
voor de spirituele grondhouding die uit de achttiende-eeuwse 
liedekens spreekt. Het is op grond hiervan dat wij menen te 
mogen aannemen, dat in het begin van de achttiende eeuw het 
interne verval in het tertiarissenklooster stellig nog niet begon
nen kan zijn. Het ontbreken van verwijzingen naar aardse 
moeilijkheden in de liedekens zegt ons derhalve in het geheel 
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niet dat deze er niet waren, doch toont op de eerste plaats aan, 
dat de tertiarissen ook in haar gedrag met betrekking tot de 
wereld een fundamenteel en intensief godsdienstige houding 
vertoonden. 

Er zijn dan ook geen redenen aanwezig om te veronderstel
len, dat reeds in de eerste helft van de achttiende eeuw het ter-
tiarissenklooster ook met interne moeilijkheden te kampen 
had. Integendeel, uit het feit, dat de Algemene Staten het in 
1731 noodzakelijk vonden het klooster te doen uitsterven door 
het een verbod op te leggen nieuwe zusters aan te nemen262, zou 
eerder kunnen blijken, dat het klooster in die tijd nog een zekere 
bloei vertoonde. Er is bovendien nog iets anders, dat evenzeer 
aantoont, dat de interne godsdienstige toestanden in het begin 
van de achttiende eeuw eerder een verbetering dan een achter
uitgang vertonen. Alberdingk Thijm veronderstelt, dat op het 
laatst van de zeventiende eeuw de kloosterregels 'wel een wei
nig verslapt waren'263, doch dat omstreeks 1690 een nieuwe 
frisse wind begon te blazen. Thijm concludeert dit uit het 
schrijven van de bisschop van Roermond, Reginaldus Cools, 
d.d. 11 oktober 1690. Daarin spreekt de bisschop er zijn vreug
de over uit, dat er in het kloostergebouw vernieuwingen en her
stellingen hebben plaats gevonden, zodat 'Godtloff de Bor-
gerye haeren dienst nu soude hebben inden nieuwen bouw'261. 
Ook de kapel van de tertiarissen, die zoals wij reeds zagen, in 
1475 tot stand gekomen was265, werd haar immers door prins 
Willem I I I ontnomen en aan de 'Réfugiés' in gebruik ge
geven266. 

Enige tijd hebben de tertiarissen aldus een kloosterkapel 
moeten ontberen en het is begrijpelijk, dat iets dergelijks aan 
de nakoming van de voorschriften en de regelen van een 
kloostergemeenschap geen voordeel brengt. Een zekere ver
slapping is aldus zeer begrijpelijk, alhoewel men daarbij zal 
dienen te bedenken, dat deze verslapping niet zozeer het ge
volg was van een innerlijke verflauwing in godsdienstig op
zicht, doch veroorzaakt werd door de uiterlijke omstandig
heden. Uit het feit dat men tot de stichting van een nieuwe 
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'noodkapel' gekomen is, zou men eerder moeten afleiden, dat 
de geest onverflauwd gebleven was en men slechts met tegen
zin en noodgedwongen deze verslapping accepteerde, doch zich 
er niet bij neer wilde leggen en aldus naar wegen gezocht heeft 
om zo spoedig mogelijk daaraan een einde te maken. 

Bij deze voorstelling van de gang van zaken is het duidelijk, 
dat de tertiarissen, toen zij haar kloosterkapel moesten afstaan, 
gezocht hebben naar nieuwe ruimte voor een kapel ; en tevens 
wordt de inhoud van de brief van bisschop Reginald Cools aan 
de Graafse tertiarissen in dat geval ten zeerste verduidelijkt. 
De bisschop schreef immers267: 

Ruremunde, 11 oktober 1690. 

Seer Eerw. Mater. 
Hebbe met groóte vreucht van mijn herte ontfangen VE 
leste aengenamen (brief), hoewel sonder datum; waerby 
VE my schrijft, dat Godtloff de Borgerye haeren dienst 
nu soude hebben inden nieuwen bouw; daervoor wy ge-
durich Godt almachtich moeten bedancken, ende bidden 
den H. Geest, dat Н у u eenen nieuwen en vierighen moet 
mocht scheppen met alle de religieusen, die ick oock veel 
ghelucks wensche, om voirtaen met meerder devotie, oot-
moedicheyt, obediëntie, silentie, ende recollectie te gaen 
leven ; trachtende dat alle de regels ende constitutiën nu 
vlijtigher ende exacter moghen onderhouden worden als 
tot nochtoe is ghebeurt. Daeromme soude het oock goet 
weesen, dat alle de religieusen, tusschen dit ende Kersmisse 
costen houden heure exercitiën, en alsoo met het Kindeken 
Jesus oock te moghen herboren worden in eenen nieuwen 
yver ende in de gratie vanden H. Geest. Men moet oock 
nyet laten dyen dach wel aen te trecken ende daeraff een 
anniversarium van dancksegginghe te houden, ende alsdan 
oock te bidden voir den eeuwighen seghen ende benedictie 
voir alle de ghene die daertoe oock hebben ghecoöpereert, 
sonder ons te vergeten. Ondertusschen verhopende de 
vemieuwinghe vanden inwendighen mensch van UL. 
allen, blijve, 

Seer Eerw. Mater, 
UE. seer gheaff : vader ende dienaer in Chr0 

Fr. Reginaldus 
E p u 8 Ruremund. 
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Omtrent de ontwikkeling van het tertiarissenklooster in de 
tweede helft van de achttiende eeuw ontbreken ons de nodige 
gegevens. Het ligt echter wel voor de hand aan te nemen, 
dat in die tijd een langzame achteruitgang van het klooster 
heeft plaats gevonden. In hoeverre hiervoor de schuld gegeven 
moet worden aan de maatregel van 1731 waarbij besloten werd 
het klooster te doen uitsterven, valt niet nauwkeurig te be
palen. In 1757 waren er nog slechts vier zusters over en deze 
richtten op 17 maart een verzoekschrift tot 'Hare Kon. Hooghd. 
Mevrouw de Princesse Douarière van Oranje en Nassau, als 
moeder en voogdesse over de hoogvorstelyke kinderen' om ver
lof te bekomen 'eenige weinige jonge dochters' aan te mogen 
nemen, doch dit verzoek bleef zonder gevolg288. Eerst op 1 juli 
1760 beschikte Willem IV gunstig op een dergelijk verzoek, 
hetgeen toen ook al zeer hard nodig was, aangezien er nog maar 
drie zusters in leven waren en de jongste reeds was 'gesurpas-
seert den ouderdom van seventig jaren'269. Dit moet wel de 
laatste aanneming van nieuwe zusters zijn geweest. Hoeveel er 
toen werden aangenomen is niet bekend, doch wij mogen veilig 
aannemen, dat Theresia van der Linden en Clara van 't Zand 
er twee van waren. Beiden hebben immers nog de opheffing 
van het klooster meegemaakt. 

Toch zijn wij niet geneigd de maatregel van 1731 als de 
hoofdoorzaak van de opheffing van het klooster Mariengraff te 
beschouwen. De hoofdoorzaak zal stellig geweest zijn de alge
mene neergang van het godsdienstige leven als gevolg van het 
heersende rationalisme en het opkomende materialisme270. De 
godsdienstige veerkracht en de levendige religieuze geest schij
nen toen reeds ernstig geleden te hebben. In een schrijven van 
30 Slagtmaand 1809 deelde Mgr. van Velde de Melroy, bis
schop van Roermond, aan de Minister van Eeredienst van het 
Koninkrijk Holland, Van der Capellen, mede, dat de financiële 
positie van de geestelijkheid te Grave en van het vicariaat al
lerminst rooskleurig was en dat de Graafse burgers 'zich vrij 
agten van de gewoonlijke milde giften'271 en dat als gevolg 
daarvan de liefdadigheid ten opzichte van de religieuzen zeer 
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was gedaald272. Dit bericht van 1809 schijnt ons typerend voor 
de ontwikkeling van de godsdienstigheid van de Graafse bur
gerij uit wier midden toch voor een groot deel het tertiarissen-
klooster zowel wat kloosterlingen als wat bestaansmiddelen be
treft gevoed moest worden. Wanneer nu de houding van de 
Gravenaars aldus moet worden getypeerd, dan lijkt het duide
lijk, dat ook de geestkracht van het klooster een scherpe daling 
heeft ondervonden. 

Het komt ons voor, dat deze houding van 1809 reeds veel 
eerder te Grave geconstateerd kan worden. Over het felle beleg 
van 1794 zijn wij enigszins ingelicht door het 'Verhaal van het 
merkwaardigst-voorgevallene binnen de stad Graave ge-
duurende derzelver belegering; benevens echte stukken daar 
toe betrekkelyk'273. Daaruit blijkt duidelijk, dat het beleg van 
1794 een zeer zwaar beleg is geweest, waarbij zeer veel ver
woest werd. Op de 'Lyst van verbrande en beschadigde huizen, 
van den Isten tot den 9den December 1794' blijkt, dat er van 
de 441 huizen die Grave destijds telde, 47 verbrand waren, 363 
beschadigd en slechts 31 onbeschadigd. Met betrekking tot de 
Bagijnestraat, waaraan het tertiarissenklooster gelegen was, 
vinden wij vermeld, dat daarin 10 huizen beschadigd en slechts 
2 onbeschadigd waren gebleven. Als bijzondere opmerking 
wordt daaraan dan nog toegevoegd: 'NB. Onder de beschadig
de zyn een groot gedeelte ten eenemaale ingestort ; in andere is 
brand geweest, en zyn gedeeltelyk verbrand ; en in genoegzaam 
alle de onbeschadigde zyn de glazen verbryzeld'274. Dat ook het 
tertiarissenklooster aan de algemene vernielingen niet ont
komen is, kan men opmaken uit een bericht bij Hendrikx275, 
dat er op 15 december 1794 een bom brand deed ontstaan in 
het nonnenklooster, welke brand echter spoedig geblust zou 
zijn. Toch zal het klooster niet zeer veel schade hebben opge
lopen, want de poging van de magistraat in februari 1798 om 
met de tertiarissen van Mariengrafï een schikking te treffen om 
tegen betaling van twee stuivers per week per man een deel van 
het klooster voor de legering van soldaten te mogen huren, 
werd door de zusters afgeslagen276. Aldus blijken de ideële mo-
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tieven vooralsnog sterker dan de financiële belangen geweest te 
zijn. Hieruit blijkt echter ook, dat het aantal nonnekens be
hoorlijk gedaald was, zodat het klooster nogal veel lege ruimte 
bevatte. Dit laatste nu schijnt een bevestiging van het feit, dat 
het tertiarissenklooster reeds toen een kwijnend bestaan leidde. 

Nog een ander feit uit het beleg van 1794 toont ons aan, dat 
het achterland van de tertiarissen niet meer diezelfde instel
ling ten opzichte van het klooster had als lang daarvoor. Toen 
immers werd vanwege de magistraat aan de gerechtsbode 
A. B. van Dieren opgedragen bij alle gegoede burgers te infor
meren, wat zij nog aan levensmiddelen in voorraad hadden en 
of zij daarvan iets te missen hadden voor behoeftige stadge
noten. Uit het rapport dat de gerechtsbode op 14 december van 
zijn bevindingen opmaakte, trof ons de zinsnede : 'De bagyntjes 
hebben geen meel of brood'277. Ook hieruit blijkt opnieuw, dat 
de liefdadigheid van de Gravenaren ten opzichte van de reli
gieuzen niet meer die spontaniteit had die vroegere generaties 
kenmerkte. 

Wij menen dan ook, dat de feitelijke oorzaak van het verval 
van het Graafse tertiarissenklooster veeleer gezocht moet wor
den in dergelijke omstandigheden en dergelijke mentaliteits
verschillen dan in de uitstervingsmaatregel van 1731. 

Toen dan ook in 1800 een felle stormwind het klooster zo 
zwaar beschadigde, dat de zusters in een burgerhuis haar intrek 
moesten nemen278, heeft dit haar weerstand nog meer ver
zwakt. De overste van het klooster, zuster Cecilia van Oploo, 
was tegen de moeilijkheden niet langer bestand: 'hare hand 
viel van het roer, en zij schijnt zich aan het drukkend lot des 
gestichts, voor haar persoon, te hebben onttrokken'279. Deze 
desertie van de overste kan niet anders dan op de zusters een 
fnuikende invloed hebben gehad ; hierdoor moet welhaast haar 
weerstand volledig zijn gebroken. Bij resolutie van 24 december 
1800 werd tot de opheffing van het klooster besloten280. In 1802 
werd het gesupprimeerd en hielden de religieuze diensten en 
lasten op281. Op 8 en 9 maart 1802 werd een inventarislijst ge
formeerd, die de zusters hebben moeten beëdigen282. 
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Aldus hield het Graafse tertiarissenklooster feitelijk in 1802 
op te bestaan. Hoeveel zusters er toen nog in leven waren, is 
ons niet bekend. In elk geval schijnen er toen nog nauwelijks 
jonge zusters geweest te zijn. Eerst in 1815 vinden wij nog iets 
over de overlevende tertiarissen vermeld. Uit een missive van 
J . Ragay, rentmeester der Domeinen te Grave, gedateerd 
19 juli 1815, aan de Hoofdadministrateur blijkt, dat er nog 
twee tertiarissen in leven zijn, т . п . J . M. F. van der Linden en 
Francisca van ' t Sandt, die beiden toen in Reek bij Grave 
woonachtig waren. Beiden verzochten toen om een jaarlijkse 
onderstand van ƒ 500,— pensioen voor ieder283. Op 31 juli 
d.a.v. werd dit verzoek nog nader geadstrueerd door de boven
genoemde rentmeester Ragay. Hij betoogde, 'dat het 2 arme 
afgeleefde menschjes zijn, die hun lot beklagen, met betuiging, 
dat zij tijdens een Protestantsch Gouvernement bij voorkomen
de gelegenheid altijd hulp en troost hebben gehad en gemainte
neerd zijn bij de gracieuze bescherming van den Souverein, 
Z. Konk. Maj. van Groot-Brittanyë, Zijne en Hare Doorluch
tige Hoogheden Prinsen en Princessen van Oranje-Nassau en 
ook, toen zij waren onder het Bestuur van hare eigen gezindte, 
terwijl zij thans beladen zijn met schulden en leven moeten van 
aalmoezen'284. 

Het bovenstaande verzoek heeft niet het volledige succes ge
bracht, dat ervan verwacht werd, doch het is evenmin zonder 
resultaat gebleven, want op 12 februari 1816 beschikte de 
koning, dat aan beide adressanten een bedrag van ƒ 663,— 
mocht worden uitbetaald 'als van de jaren 1802-1809 te min 
ontvangen'. Bovendien zou aan ieder voortaan een jaarlijks 
pensioen worden uitgekeerd van /360 ,—, ingaande 1 januari 
1814286. 

Hoe lang de beide tertiarissen van haar pensioen hebben 
kunnen genieten, is ons niet nader bekend. Volgens Hegeraat288 

zou Maria Theresia van der Linden te Reek overleden zijn op 
7 april 1815. Wij betwijfelen echter, of dit laatste wel juist is, 
daar de boven vermelde twee verzoekschriften gedateerd zijn 
op 19 juli en op 31 juli 1815 en daarin duidelijk gesproken 
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wordt van de twee nog in leven zijnde tertiarissen uit het 
klooster Mariengraff te Grave. 

Aldus is het klooster Mariengraff in de ongunst der tijden 
roemloos ten onder gegaan. In de vijf eeuwen van zijn bestaan 
heeft het honderden vrome zusters binnen zijn muren gehuis
vest ; het heeft veel hef en leed in het klein en in het groot door
staan ; het heeft heel wat godsdienstigheid gevoed en gestimu
leerd. De herinnering aan dit alles is echter grotendeels te loor 
gegaan. Nauwelijks is ons iets in detail bekend. In het Graafse 
manuscript waaraan wij deze studie gewijd hebben, bezitten 
wij echter een onvervangbaar bewijs van een brok godsdienstig 
leven, dat in het klooster Mariengraff eens opgebloeid is. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK I. 

1. Jhr. Mr. A. F. O. van Sasse van Ysselt: Nieuwe Catalogus der Oorkonden 
en Handschriften berustende in de boekerij van het Prov. Gen. van K. 
en W. m Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, P. Stokvis en Zoon, 1900, 
blz. 227 

2. Het Begijnenklooster te Grave en zijne Dichteresse, geschetst, hoofd
zakelijk volgends gelijktijdige, ongedrukte, handschriften, door Pauwels 
Foreestier. . Aanvankelijk uitgegeven in: Volks-Almanak voor Neder-
landsche Katholieken, jaargang 1855 (Te Amsterdam, C. L. van Langen-
huysen), blz. 170-253 Deze schets werd later herdrukt m - Werken van 
J. A. Alberdingk Thijm, deel X I : Verspreide Verhalen, deel I I , blz 221-
289. (De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, ζ j ). Wij citeren in 
het vervolg steeds de Volksalmanak 1855. 

3. Dr J. J Mak: Middeleeuwse Kerstliederen. (Utrecht-Brussel, Uitg. Het 
Spectrum, MCMXLVIII), blz XXVI-XXVII 

4. Thans berustende op de R.K Universiteitsbibliotheek te Nijmegen en 
gecatalogiseerd onder no. HS 62. 

5. Wij doelen hier op het handschrift 1341 van de Bibliotheek der Rijks
universiteit te Utrecht Weliswaar wordt van dat manuscript als titel 
opgegeven 'Oude // Gedichten & Liekens //'; het is echter duidelijk, 
dat deze titel van veel later datum is en door een veel latere hand werd 
geschreven, zodat ook deze liederenbundel aanvankelijk geen titel ge
kend heeft. 
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6. Gerard Brom Alberdmgk Thijm Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 
MCMLVI, blz 27. 

7 Volksalmanak 1855, blz 202 
8 Volksalmanak 1855, blz 232 
9 Vgl blz 116-132, waar wij zullen spreken over het auteurschap 

10 Hetgeen wij zelf m de tekst hebben moeten aanvullen, werd steeds tussen 
haakjes geplaatst In het 'Tekstcntisch Commentaar' van onze tekst
uitgave hebben wij nauwkeurig al deze plaatsen verantwoord 

11. Oude en Nieuwe / Geestelijke / Liedekens, / Op de Heilige Dagen van / 
het geheele Jaar / Bij een vergadert ende te zamen gebragt, / zoowel uit 
Oude als Hedendaegsche Liedekens / TAmsterdam, / Bij F J van Tet-
roode . ζ j , blz 60-63 

12 Met opzet spreken wij nu al van de 'copnste', omdat het woord 'schrijf
ster' van meet afaan de verkeerde indruk kon wekken, als zou de schrijf
ster van deze bundel ook de dichteres van de hedekens zijn Reeds 
Alberdingk Thijm (zie· Volksalmanak 1855, blz 221 en 226) hield het 
ervoor, dat de 'afschnjfster' met de dichteres was 

13. Met 'O en N lofz 39' bedoelt Thijm blijkbaar: 'Oude en Nieuwe / Lof
zangen / Die gemeenlijk Gezongen worden op / de Geboorte onses Heere / 
Jesu Christi / Van kersnagt tot Maria / Ligtmisse toe. / . .' Thijm ge
bruikte wellicht de uitgave van J Stichter (ζ j ) In deze bundel immers 
treffen wij het bedoelde liedeken op blz 39 aan, uit dit liedboek heeft 
Thijm deze eerste strofe overgenomen 

14. In deze versregel heeft de afschnjfster stellig een fout gemaakt De her
haling van 'naer' is ook blijkens het aantal lettergrepen m de correspon
derende versregels van de andere strofen foutief 

15. Vgl G Verhaak Alberdmgk Ihi jm als Tekstbezorger. I n . De Nieuwe 
Taalgids, jg 46, 1953, blz 33-38 

16. Wij nemen hierbij aan, dat op de blz 25-26 het vervolg stond van het 
liedeken, dat op blz 24 begon en dat stellig meer dan de twee strofen van 
die bladzijde omvat moet hebben. 

17 Toch bevat het handschrift maar 113 verschillende zeventiende-eeuwse 
Iiedekens, want in het manuscript komt één liedeken tweemaal voor 
Het liedeken 'Kersmisse' op blz 58 en het 'Liedeken' op blz 164 (no 
XXXIV en XCII) blijken ondanks de verschillende titels en ten dele 
ook andere voisen dezelfde hedekens te zijn, ook al bevatten zij nogal 
veel vananten, zelfs reeds in de eerste versregel 

18. Vgl blz 36-40, hogerop 
19. Inderdaad wordt de dubbele ontkenning - hoewel met uitsluitend - door 

ons gehele handschrift heen toegepast, doch opmerkelijk is, dat enkele 
malen een versregel voorkomt, waaruit blijkt, dat het eerste deel van 
de dubbele ontkenning 'en' zijn ontkennende functie verloren heeft en 
tot een loos woordje geworden is, b v. : 

de aerdt / die maer droeffheijt ons en baert (XLVIII, blz 86, vs. 6) 
hetgeen / dat mij van u en scheijt (IL, blz 88, vs 33) 
als ghij maer u stereke handt en biet (LXIV, blz 115, vs 7) 
alles hier maer droom en is (XCI, blz 163, vs 19) 
godt... / dier veropenbaert en hadt (XCIII, vs 167, vs 17-18) 
Neen u schijn soeticheijt / en is maer slim beleijt (CVII, blz 193, 

vs 9-10) 
Vgl L. С Michels Klippen van de negatie I n · De Nieuwe Taalgids, 
53e j g , 1960, ρ 193-203 

20 O a in 'Oude en Nieuwe / Kers-Gezangen / Die gemeenlijk gezongen 
worden op / de Geboorte onses Heere / Jesu Christi / van Kersnagt tot 

89 



Mana / Ligtmisse toe / te Utrecht, / bij Gerardus Bauwing ζ j , 
blz 30-31 

21 B v I, blz 5, vs 29 ghij hebt mijn mennichmael bedrogen, vgl ib 
vs 31 33 en 36 

22 G A Nauta Taalkundige aanteekemngen op de werken van G A 
Bredero (1893), § 84 W L van Heiten Vondel's taal (1883), § 416 
Dr A Weijnen Zeventiende-eeuwse Taal (W J Thieme & Cie, Zutphen-
MCMLII), § 49 

23 Vergelijk de Liedekens-bundel die wij in noot 11 vermeldden 
24 Noch in W Ν Τ noch in het Middelnederlandsch Woordenboek van 

Verwijs en Verdam staat deze vorm vermeld 
25 De onvolkomenheden die in het Graafse manuscript voorkomen, zijn zo 

talrijk en zo genuanceerd, dat het onmogelijk is ze hieronder alle te ver
melden Wij menen dan ook te mogen volstaan met een loutere bloem
lezing daaruit Voor de volledige opgave van de onvolkomenheden zie 
men het 'Tekstcntisch Commentaar' van onze tekstuitgave 

26 Volksalmanak 1855, blz 230-232 
27 Wij spreken hier maar gemakshalve van 'copusten', hoewel er geen 

overtuigende argumenten zijn, die dit onomstotelijk waar kunnen maken 
28 Atlas voor Nederlandsche Palaeographie door Η Brouwer (Ρ N van 

Kampen en zoon η ν , Amsterdam, ζ j ), blz 113 en 117 
29 R J Ouwejans Kzn Het Nederlandse Schrift (Allert de Lange, Am

sterdam, 1948), blz 65 
30 Zie blz 4 
31 Ouwejans 1 с blz 61-62 en 84 
32 Alberdingk Thijm was van mening, dat er slechts dne verschillende hand

schriften in te herkennen waren Hij zegt er echter niet bij, welke licde-
kens bij welke handen behoren Men zie Volksalmanak 1855, blz 240, 
voetnoot 

33 Wij treffen'ende' in ons handschrift elfmaal aan V, blz 12, vs 8, VII, 
blz 17, vs 34, XXXIX, blz 69, vs 33, XL, blz 71, vs 3 3 , X L I I , blz 74, 
vs 2, LVIII, blz 100, vs 9, LXIII , blz 107, vs 2, LXX, blz 125, 
vs 50, LXXIV, blz 136, vs 20, XCVIII, blz 174 titel, CIV, blz. 185, 
vs 15 Het voorkomen van 'ende' is trouwens in de zeventiende-eeuwse 
taal mets bijzonders, vgl Weijnen Zeventiende-eeuwse taal, § 42 en 106 
De verkorte vorm cñ vinden wij b ν nog in een brief van J de Witt uit 
1666 Zie Atlas voor Ned Palaeographie, blz 112 

34 Het lijkt ons de moeite waard hierbij op te merken, dat al deze hedekens 
waann de bedoelde afkorting voorkomt, met uitzondering van no CXX 
waarin echter met eenmaal het voorvoegsel 'ver-' voorkomt, door ons 
op blz 20-21 aan dezelfde hand werden toegeschreven Hierin mogen wij, 
dunkt ons, een bevestiging zien van de juistheid van de daar ontwikkelde 
hypothese 

35. Men zie de chronogrammen op blz 27 
36 Het aanvullen met een andere voise geschiedde in de volgende hedekens 

no XXXVIII blz 65,LXII, blz 106,LXIV,blz 115,LXXII,blz 133, 
XC. blz 162, XCIII, blz 166 XCIV, blz 168, XCVI, blz 172, C, blz 
180, CV, blz 187, CX blz 196, CXI, blz 199 

37 Volksalmanak 1855, blz 234 
38 Volksalmanak 1855, blz 233, noot 1 Thij m veronachtzaamt echter het 

chronogram op blz 115 (Licdeken no LXIV), terwijl hij abusievelijk 
het chronicon van blz 6 (Liedeken no I) op blz 26 plaatst 

39 Alberdingk Thijm spelt in het betrokken chronogram 'ghij' als 'ghe', 
doch een dergelijke spelling lijkt ons voor het Graafse handschrift on-
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aanvaardbaar, omdat wij de vorm 'ghe' op geen enkele plaats aantroffen. 
Zie Volksalmanak 1855, blz 233, noot 1 

40 Volksalmanak 1855, blz 235-239 
41 Volksalmanak 1855, blz 197-199 
42 С Janssens-Aerts Het Kerstmotief in enkele Geestelijke Liederen tussen 

1650 en 1675 In Ons Geestelijk Erf, deel XXXV, 1961, blz 385-408 
43 Prof Dr J van Mierlo Sprokkelmgen op het gebied der Middelneder

landse Poëzie (Antwerpen-Brussel-Gent-Leuven, 1948), blz 7 
44 M С Hegeraat De Graafsche Begijnen In Taxandna, dl XVIII, 

1911, blz 213-218 
45 Zoals wij reeds onder noot 16 meedeelden, lijkt het ons waarschijnlijk, 

dat op blz 25 en 26 het vervolg van het hedeken, dat op blz 24 begon, 
heeft gestaan 

46 Ook de soms eigenaardige afwijkingen in de strofenvorm lijken ons enkel 
op een dergelijke manier te verklaren 

47 Vgl blz 24 
48 Bovendien heeft J Wüle indertijd aangetoond, dat de wijsaanduiding 

bij 16e- en 17e-eeuwse liederen lang niet altijd betekent, dat die liederen 
ook werkelijk gezongen werden Zie Vondelkroniek IV, 19, blz 116 

49 Voor de echte zangbundels geldt, wat Dr F Κ H Kossmann geschreven 
heeft in zijn 'De Nederlandsche Straatzanger en zijn liederen in vroeger 
eeuwen' (P N Van Kampen & Zoon N V , Amsterdam, MCMXLI), 
blz 26-38 

50 m η de liedekens nos IV, blz 11, XXX, blz 48, LXX, blz 124-127; 
CU. blz 183, CUI, blz 184, CVIII, blz 194, CIX, blz 195, CXV, blz 
206,CXVI, blz 207 

51. Dat een dergelijke gang van zaken niet als ongewoon beschouwd be
hoort te worden, kan blijken uit het Parijse liederenhandschnft, dat 
blijkens onderstaande inscriptie door de ene zuster aan de andere ge
geven was 'Dit boexsken hoert toe suster Johâna Cuehens suster 
ehsabet ghoeijuaers heuet mij gegeuen' Zie Leuvensche Bijdragen, 
I I I , 1899, blz 27 

52 Jos Alb Alberdingk Thijm en Lamb Joann Alberdingk Thijm Oude 
en Nieuwe Kerstliederen benevens Gezangen en Liederen van andere 
Hoogtijden en Heiligedagen, alsook van den Advent en de Vasten, ge
rangschikt naar de orde van het kerkelijk jaar, waaraan zijn toegevoegd 
een zestal Geestelijke Liedekens van gemengden inhoud alle met de 
zangwijzen voorzien die er bij behooren of gebruikelijk zijn, en begelei
ding van orgel of piano-forte, ten dienste der Zangchoren en Katholieke 
huisgezinnen A M D G Amsterdam, С L van Langenhuysen, 1852 
(tweede druk ib 1856) Hienn treffen wij de volgende liedekens uit 
ons handschrift aan 
XVII, blz 32-34 Is dit des Vaders eemg pand . Hs Grave, no IX, 

blz 20-21 
XXX, blz 58-60 Komt, ziel, die God mmt boven al Hs Grave, 

no VI, blz 13-15 
LXI, blz 122-123 Weest, nieuw geboren Kmd, gegroet1 

Hs Grave, no XIX, blz 34-35 
LXXIV, blz 146-147 Aanziet hoe Jesus schreit 

Hs Grave, no CXXII, (ongepagineerd) 
In de aantekeningen vermeldt Alberdingk Thijm van deze liedekens, 
'Van de helft der XVIIe Eeuw, genomen uit een bundel in Handschrift, 
afkomstig van de Begijntjens te Grave, dit lied (ni no XXX) schijnt 
gedicht te zijn door SUSANNA WES, cene geestelijke zuster en dichte-
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resse, wier naam, in handteekening en akrostichons, herhaaldelijk, met 
de jaartallen 1666 en 1667 in den bundel voorkomt' (Oude en Nieuwe 
Kerstliederen blz 303) Aanvankelijk meende Thijm, dat Susanna Wes 
de dichteres van het Graafse Handschrift was, in zijn studie heeft hij 
deze 'ter goeder trouw verbreide dwaling' weersproken (zie Volksalmanak 
1855, blz 212, noot 1) 
Overigens bevatten 'Oude en Nieuwe Kerstliederen' nog meer hedekens 
die in het Graafse handschrift voorkomen, al is dit blijkbaar Thijm 
ontgaan, m η 
XXXIX, blz 78-80 Herdersvolk en trouwe dochteren van Bethlehem 

Hs Grave CXXV, ongepagmeerd 
LXVIII, blz 135-136 Wellekom, Kindeken Jesu zoet' 

Hs Grave, CXXIII, ongepagmeerd 
XC, blz 180-181 O Maria, o Maria, die op heden In den tempel zijt ge

treden Hs Grave, XXVII, blz 44 
Het is echter duidelijk, dat Alberdingk Thijm voor zijn bloemlezing niet 
de teksten van het Graafse Handschrift heeft gebruikt, doch die van 
andere herkomst Vandaar dat de hedekens vrij veel varianten tellen 
Nochtans zijn zij in oorsprong stellig gelijk 

53 Volksalmanak 1855, blz 197-199 
54 Volksalmanak 1855, blz 232 
55 Volksalmanak 1855, blz 233 
56 Volksalmanak 1855, blz 232-233 
57 Zie blz 116-132, hogerop 
58 Vgl Stephanus Axters Geschiedenis van de Vroomheid in de Neder

landen Deel IV (De Sikkel N V , Antwerpen, 1960), blz 174-187 
59 Hoewel ons directe gegevens ontbreken, kan men hier vertrouwen op 

de traditie bij de tertiarissen, bij wie steeds een proefjaar werd voorge
schreven Vgl David de Kok Bijdragen tot de geschiedenis der Neder-
landsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming (Kemmk en 
Zoon, Utrecht, 1927), blz 109-110 en 184 Vgl R R Post De Roeping 
tot het kloosterleven in de 16e eeuw Med d Kon Ned. Akad ν Weten
schappen Nieuwe Reeks, deel 13 afdeling Letterkunde, 1950, bl 58 

60 Voor 'grau habijt' zie Volksalmanak 1855, blz 180-181 Het grauwe 
habijt trouwens was in deze tijd de gangbare klederdracht bij Tertiaris
sen, Klarissen, Begijnen en Kwezels Vgl de Kok 1 с , blz 108 Vgl Dr 
Eugenie Theissing Over Klopjes en Kwezeltjes (Dekker en Van de 
Vegt N V , Utrecht-Nijmegen, 1935), blz 205 L J M Philippen Onze 
Begijntjes (De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1944), blz 
76-77 

61 Twee, indien - hetgeen ons het meest waarschijnlijk lijkt - met 'Teresaas 
slot' en 'Carmelitenslot' hetzelfde klooster bedoeld wordt, anders drie 

62 Sr Marie Josepha (G G Wilbrink) Das Geistliche Lied der Devotio 
Moderna (diss Nijmegen, 1930), stelling 11 

63 Andere voorbeelden van een dergelijke correspondentie vmden wij in de 
hedekens nos XLVI, LX, LXX, XCIV, GII, CHI 

64 Volksalmanak 1855, blz 206 
65 Vgl hierboven noot 44 
66 Volksalmanak 1855 blz 182 noot 3 
67 Volksalmanak 1855, blz 197 noot 2 
68 Zie Staat van aanwinsten van het Rijksarchief te 's-Hertogenbosch 

1897 no 61 en 1899 no 18, onder Collectie Ragay 
69 Wij betuigen hier gaame onze erkentelijkheid aan de Heer J Heeren 

te Helmond, genealoog, van wie wij de volgende gegevens over de heer 
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H. H Keijenberg kregen "Hermanus Hendrikus Keijenberg, zoon van 
Herman Keijenberg en van R С Asmouth, geboren 21-7-1793, gedoopt 
m de N Herv Kerk te Grave en R К gedoopt omstreeks 1813 (doop
boeken uit die jaren ontbreken), overleden 6 mei 1865 te Grave Hij was 
Rijks-ontvanger van de Directe belastingen, in- en uitgaande rechten en 
accijnzen te Grave, kerkmeester en rentmeester van het St Cathanna 
Gasthuis te Grave, jarenlang hd van de Provinciale Staten van Noord-
Brabant Huwde 31 oktober 1813 te Grave met Johanna Wouters 
(1784-1869) Hieruit meerdere kinderen" 

70 Volksalmanak 1855, blz 197 noot 2 
71 Jos J Alberdingk Thijm en Lamb Joann Alberdmgk Thijm. Oude en 

Nieuwe Kerstliederen, blz 309 
72 Amsterdam, С L van Langenhuysen 1852· Een woord voor allen, blz 

Х Ш - Х І 
73 W G Versluis Geschiedenis van de Emancipatie der Katholieken in 

Nederland van 1795-heden (Dekker en Van de Vegt N V , Utrecht-
Nijmegen, 1948), blz 31-37 

74 Zie 'Levensschets van Le Sage ten Broek', blz 27-42 in Katholieke 
Herdrukken I De gevangenschap van Le Sage en zijn stnjd voor de 
kerk (Uitgeverij Kinheim, Heiloo, 1937) 

75 Zie Levensschets van Lc Sage ten Broek, bk 41 
Vgl Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (A W Sijthoff's 
Uitgevers-Maatschappij, Leiden), dl VI. 1924, blz 207-209 

76 Volksalmanak 1855, blz 206 Bij de uitgave van de 'Oude en Nieuwe 
Kerstliederen. ' m 1852 spreekt Thijm op blz 301 van 'ons HS ' 

77 Bruxelhs Typis Francisci Foppens, MDCCXIX, blz 290-291 
78 Verschillende begijnen kwamen onder de invloed van ketterse secten 

als de Humihaten en Waldenzen en die van de vnje geesten Zo geraakte 
het gehele instituut in verdenking van onkerkelijke gezindheid Om ver
volging te voorkomen sloten velen zich aan bij de derde orde van Francis
canen en Dominicanen Op het concilie van Vienne (1312) werden de 
begijnen reeds verboden, doch paus Johannes XXII liet de met ver
dachte voortbestaan Vgl Kardinaal de Jong Handboek der Kerkge
schiedenis, 4e druk, dl II (Dekker en Van de Vegt N V , Utrecht-
Nijmegen, N V Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Brussel-Leuven, 
1947), blz 270-271 Post (1 с , bl 33) noemt de overgang van begijnen 
en Zusters des Gemenen Levens naar tertiarissen van S Franciscus 
'frequent' 

79 Volksalmanak 1855, blz 183 
80 Volksalmanak 1855, blz 177 
81 Volksalmanak 1855, blz 178 
82 Ρ Hendnkx Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der stad 

Grave (R van Dieren, Grave), 2 din, 1845-1846 Zie dl I, blz 36-72. 
Diderik Pannget Memoriaal of Beschrijving van de stad Grave, en den 
Lande van Cuyk Uytgegeven en met Aantekeningen vermeerdert, 
door Mr Paul van Alen Tot Utrecht (By Hermanus en Johannes 
Besseling, Boekdrukkers en Verkopers aan de Beesembrug), MDCCLII 
Zie blz 77-110 
Dr Jan J F Wap Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk. 
(Kemink en Zoon, Utrecht), 1858, blz 81-150 

83 Hendnkx, l e I, 68 geeft als jaartal 1354 Volgens Pannget (1 с dl I, 
blz 95) is hij in 1357 begraven, doch van Alen tekent hierbij reeds aan 
(ib , blz 101), dat hij nergens een bron hiervoor heeft kunnen vinden 
Wellicht steunde Pannget op dezelfde bron als С R Duljé Geschied-

93 



en Aardrijkskundige Bijzonderheden van de voormalige Heerlijkheid 
Boxmeer, met St Anthoms en het Halfheenge Sambeek, Benevens van 
de meeste plaatsen In het Land van Kuik Te Gennep, Bij Τ G Noman, 
1832, blz 58 Duljé putte uit het twee eeuwen later geschreven Cartu-
lanum van Hermannus Coenen, Deken van de St Ehsabethskerk te 
Grave, vgl Wap 1 с , blz 133, waar de onbetrouwbaarheid van dergelijke 
bronnen wordt aangetoond Op blz 133-134 maakt Wap aanvaardbaar, 
dat Jan I I reeds in 1351 of 1352, doch in elk geval vóór mei 1353 over
leden moet zijn 

84 Pannget-van Alen geven m hun werk (dl II , blz 479—480) onder по ІЗееп 
keur van 1351 van Jan van Cuyk 'aangaande het wollen ampt tot Grave', 
waarmee de destijds zeer bloeiende wollen- en laken weverij en door hem 
werden begunstigd Meer keuren zijn er van hem echter niet bekend 

85 Hendnkx 1 с , dl I, blz 68, het geeft echter te denken, dat Wap dit feit 
met vermeldt 

86 Vgl Duljé, 1 с , blz 58 'Anno Dom MCCCLVII nobihs Dominus Jo
hannes Dns de Kuyck et de Hoogstraten sepultus ad Fres mnores in 
Busco ante magn altare ' 

87 Volksalmanak 1855 blz 179 
88 Hendnkx, 1 с , dl I, blz 67-89 Parmget-Van Alen, 1 с , blz 101 Wap 

deelt mede, dat de bedoelde gebiedsoverdracht reeds in 1353 plaats had 
( I c , blz 133-134) 

89 Hendnkx 1 с , dl I, blz 67-69 Parmget-Van Alen, 1 с , blz 101-102, 
stellen de dood in ongeveer 1360 Volgens Wap stierf hij in of kort vóór 
1364 Van Jan I I I is geen enkele keur of iets dergelijks bewaard gebleven 
met betrekking tot Grave 

90 Hendnkx 1 с , dl I, blz 69 Wap 1 с , blz 138 
91 Pannget Van Alen 1 с , blz 482-483, no 16 
92 Pannget-Van Alen 1 с , blz 104 en 483—484, no 17, waar het desbetref

fende document werd opgenomen Wap 1 с , blz 138 
93 Hendnkx, 1 с , blz 70 Pannget-Van Alen 1 с , blz 104 en blz 484-485, 

no. 18, waar het enige pnvilege van Jan IV aan Grave werd afgedrukt, 
dit was gedateerd op St Servaasdag 1378 en had betrekking op de m-
kwartienng van soldaten 

94 J Francino O S Cr Geschiedenis van de orde der kruisheren (Uit
geven) Het Spectrum, Utrecht-Brussel, MCMXLVIII), blz 16-18 

95 Pannget-Van Alen 1 с , blz 107 Wap 1 с , blz 145 en 150 
96 Wap (Ic , blz 147-150 en blz 238 noot 89) bestnjdt deze voorstelling 

heftig, o a op grond van een bnef van 16 aug 1387, waaruit een vriend
schappelijke verhouding tussen Wenemar en Willem van Gulik, graaf 
van Gelder, blijkt In deze brief gaf de hertog van Gelder aan de inwoners 
van Grave tolvnjheid in geheel Gelder Voor de tekst van deze brief zie 
Wap 1 с , blz 142 

97 Wenemar was de vierde zoon van Jan II , heer van Cuyck, en had zich 
Grave en het land van Cuyk aangematigd niettegenstaande de aanspra
ken van Jan I I I , heer van Hoogstraten, neef en wettige opvolger van 
Jan IV van Cuyk Om sterker te staan had Wenemar een bondgenoot
schap aangegaan met Willem van Gelder de stad Grave onder diens 
bijzondere bescherming gesteld en er een Gelderse bezetting in toege
laten Zie hiervoor Wap 1 с , blz 140 Ondanks zijn Gelderse sympa
thieën heeft Wenemar toch de leeneed aan Wenceslaus en Joanna van 
Brabant gedaan Zie Wap I c , blz 140, Pannget-Van Alen I c , blz. 
104-106 

98 Dit zou dan plaats gehad moeten hebben omstreeks 1385 In elk geval 

94 



vinden wij m deze tijd een verscherping van de vijandige houding van 
Brabant en Gelre In 1386 en 1388 wist Willem van Gelder de belegering 
van Grave met succes te weerstaan Korte tijd later werd er een vrede 
tussen Gelder en Brabant gesloten te Ravenstein op 23 oktober 1390 
Zie Wap 1 с , blz 145 
Fr Theod Roelofs (Geschiedenis van Grave, Grave 1938, blz 15) stelt 
deze vrede in 1389 en noemt die 'de vrede van Ravenstein', hiermede 
wordt echter doorgaans de vrede aangeduid, die in 1400 tussen Brabant 
en Gelder tot stand kwam 
Bij de vrede van 1390 werd o a bepaald, dat Brabant het gezag over 
Grave terugkreeg, zodat Jan V in 1390 de heerlijkheid Cuyk en de stad 
Grave in leen kreeg van de hertog van Brabant Zie Cnstopre Butkens 
Trophées tant sacrés que prophancs de la duché de Brabant avec les 
preuves servantes a entière verification Anvers, Chnstophre leger, 1641, 
torn I, pag 514 voor de tekst van dit verdrag, vgl Paringct-Van Alen 
l e , blz 107-110, Wap l e , blz 141-145 

99 Hendnkx 1 с , dl I, blz 73-74, Pannget-Van Alen 1 с , blz 107, Wap 
weerspreekt deze voorstelling van zaken, vgl Wap 1 c , blz 147-148 
Vgl hierboven noot 96 

100 Hendnkx 1 e , blz 72-73 Toen Brabantse krijgslieden na de dood van 
Wenceslaus, hertog van Brabant, in december 1383 op eigen gelegen
heid Gelre begonnen te plunderen schreef Willem van Guhk, hertog 
van Gelder, vanuit Hamburg, waar hij doortrok bij zijn haastige terug
keer uit de stnjd tegen de ongelov ige Lithauers, dat hij o a Grave voor 
zich in eigendom verlangde Zie Wap 1 с , blz 140-141 

101 Volksalmanak 1855, blz 178 
102 Hendnkx 1 с , dl I, blz 75, Pannget-Van Alen 1 с , blz 107 en noot 1 

daarbij Het is dan ook welhaast vanzelfsprekend, dat reeds op 15 de
cember 1400 Joanna, de opvolgster van Jan V, de stad Grave en de 
Heerlijkheid van Cuyk met alle rechten aan Willem van Guhk, hertog 
van Gelder, afstond Zie Wap 1 с , blz 152-153 De stad Grave erkende 
dan ook in 1400 Willem van Gulik als zijn leenheer, ofschoon de hertogen 
van Gelder de verplichting op zich namen de leeneed bij ' t hertogelijke 
bestuur van Brabant af te leggen m hun kwaliteit van Heer der Stad 
Grave en van het Land van Cuyk Zie Wap 1 с , blz 153, Pannget-Van 
Alen 1 с , blz 490-492, waar het document te vmden is, waardoor Willem 
van Guhk de Graafse rechten bevestigde 

103 Roelofs 1 с , blz 10-11 
104 Hendnkx 1 с , blz 36 
105 Hendnkx 1 с , blz 36, Pannget-Van Alen 1 с , blz 77 
106 Pannget-Van Alen 1 с , blz 473-475, no 11 Bij dit privilege stond Jan I 

aan de inwoners van Grave het vrije gebruik toe der gemeentegronden, 
voorzover deze grensden aan Boxmeer en het Land van Herpen 

107 Pannget-Van Alen 1 с , blz 467—468, no 6 Bij dit document stond graaf 
Fions V in 1290 op verzoek van Jan I (zie id ib , blz 79) de Gravenaars 
tolvnjheid toe voor geheel Holland en Zeeland 

108 Volksalmanak 1855, blz 178 
109 Wap 1 с , blz 206 
110 Wap l c , blz 205-206 
111 Het betrokken document werd gedateerd op 18 mei 1308 en is te vinden 

bij Wap 1 с , blz 255-256 
112 Wellicht hebben Ernestus en zijn echtgenote Mana T'SercIaes in het jaar 

1064 de Burgtkapel te Grave gesticht Zie Wap 1 с , blz 16, vgl id i b , 
blz 202 
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113 Wap heeft op goede gronden aangetoond, dat er in Grave geen twee ka
pittels hebben bestaan, zoals velen aannamen, nl dat van St. Jons, 
gesticht door Ernestus, de broer van de graaf van Cuyk, en Mana 
T'Serclaes, en dat van St Elisabeth, gesticht door Jan I en Ju t t a van 
Nassau, doch dat de door Ernestus en Maria T'Serclaes in 1064 gestichte 
slotkapel onder Hendrik III, de vader van Jan I, vóór 1265 aan de H 
Elisabeth van Honganje werd toegewijd en in 1308 door Jan I en J u t t a 
van Nassau tot een Kapittelkerk werd verheven Zie Wap 1 с , blz 
202-204 

114 Uitg Kemmk en Zoon, Utrecht 
115 id ib , blz 257 
116 Dr J te Winkel Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde, 

dl VI, tweede druk (Haarlem, 1925), blz 411-412, vgl blz 564 
Vgl Α. F Manning, Wap en Bilderdijk In De Nieuwe Taalgids, I L jg , 
1956, bl 250-256 

117 Herhaaldelijk hebben regionale heersers de begijnenbeweging te paard 
geholpen Vgl Dr I h e o L u y k x Gravin Johanna van Constantmopel en 
de Godsdienstige vrouwenbeweging in Vlaanderen gedurende de eerste 
helft der X H I e eeuw Ons Geestelijk Erf, 1943, dl I, blz 5-30 

118 L J M Philippen pr Het ontstaan der Begijnhoven (A J G Streng-
holt's uitgevers-mij η ν , Amsterdam, 1943), blz 7-14 'Slechts na 1250 
wordt de naam beghina in de Nederlanden specifiek en uitsluitend den 
eigennaam der mulleres religiosae voor dewelke onze begijnhoven ge
sticht werden', id ib , blz 12 Vgl Dr Gustav Schnurer Kerk en Be
schaving in de Middeleeuwen (R К Standaard-Boekerij, N V De 
Spaarnostad Haarlem), deel II (1940), blz 483 

119 L J M Philippen pr De Begijnhoven (Antwerpen, 1918) blz 89-126 
Vgl Schnurer 1 с , dl II , blz 483-484 Vgl ook W Nolet pr en Dr 
Ρ С Boeren Kerkelijke Instellingen in de Middeleeuwen (Urbi et 
Orbi, Amsterdam), MCMLI, blz 444-447 

120 Jacob van Vitry, bisschop van Akkon, wist paus Hononus I I I tot een 
welwillende houding tegenover de Nederlandse, Franse en Duitse be
gijnen te bewegen en verkreeg van deze paus in 1216 het voorrecht, 'ut 
liceret muheribus rehgiosis non solum in episcopatu Leodiensi, sed tam 
in regno quam in imperio in eadem domo simul manere et sese invicem 
mutuis exhortatiombus ad bonum invitare' Vgl Prof Stephanus 
Axters, Ο Ρ Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden 
Deel I (De Sikkel, Antwerpen, 1950), blz 315 Vgl Philippen Ontstaan 
der Begijnhoven, blz 41 

121. In de oorkonden en in de geschriften der twaalfde eeuw worden deze 
vrome vrouwen steeds aangeduid met de collectieve benaming 'mulleres 
religiosae, virgines continentes' Zie Philippen Ontstaan der Begijn
hoven, blz 7-8 

122. L J M Philippen, pr · Onze Begijntjes (De Nederlandsche Boekhandel, 
Antwerpen, 1944), blz 86 'De ziekenverpleging herinnert aan de handel
wijze van de eerste begijntjes, mulleres religiosae, die aanvankelijk, voor
aleer de bcgijnen-infirmariae begijnen godshuizen, begijnen-conventen 
en begijnhoven bestonden, zich bij voorkeur vestigden in de nabijheid 
van hospitalen lazcnjen hospicieen voor bejaarde priesters enz , om in de 
kapel dezer innchtingen te vergaderen en om behulpzaam te zijn bij het 
beoefenen der werken van barmhartigheid' 

123 Volksalmanak 1855, blz 178 
124 J de Busco Oorkonden betrekkelijk het beggijnhof in 's-Hertogenbosch, 

blz 1-2 (Dit artikel werd gedateerd juli 1861) 
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125 Hendnkx 1 с , dl I, biz 305, vgl Wap 1 с , biz 253 
126 Dr С R Hermans Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant. 

2e stuk, Bijlage D, blz Β2-Θ3 ('s-Hertogenbosch, Gebroeders Muller, 
1867) 

127 fr G A Meyer o p De Predikheren te 's-Hertogenbosch 1296-1770 
(Nijmegen, L С G Malmberg, 1897), blz 13 

128 id i b , blz 221-231, vgl blz 256 en blz 17 
129 L J Rogier Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland 

inde 16eenmde 17eeeuw ( Urbi et Orbi, Amsterdam), deel I (MCMXLV), 
blz 147 en 155 

130 Taxandna, 50e jaargang, 1943, blz 104 
131 Dalmatms van Heel O F M De Tertiarissen van het Utrechtsche Ka

pittel Utrecht, 1939, blz 122 
132 Schutjens Geschiedenis van het Bisdom's-Hertogenbosch, dl I, blz 364 
133 ρ Cynllus o f m cap De Minderbroeders-Kapucijnen en de stad Grave 

(Grave, 1904), blz 72 voetnoot 
134 F v a n H o e c k s j Schets van de geschiedenis der Jezuïeten in Nederland. 

(Dekker & Van de Veght N V , Nijmegen, 1940), blz 42 
135 id ib , blz 108 
136 id ib , blz 105 
137 id ib , blz 175, vgl Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, deel 

Ш , blz 784 
138 L van Mierlo s j De Jezuïeten te Grave en in het Land van Ravenstein 

(Overdruk uit de 'Graafsche Courant' van 29 juli tot 19 augustus 1914), 
blz 26 

139 VanHoeck, blz 231-233 
140 id ib , blz 283 
141 Sr Mana Josepha (G G Wilbrink) Das Geistliche Lied der Devotio 

Moderna (Nijmegen, 1930) 
142 Volksalmanak 1855, blz 232-233 
143 Zie boven blz 44—45 
144 Ρ Drs Gerlachus van 's-Hertogenbosch De Minderbroeders-Capucijnen 

en 's-Hertogenbosch Franciscaans Leven 1935, blz 222 
145 id ib blz 244 
146 Dalmatms van Heel Het Kapittel van de Tertiarissen van Zepperen. 

Bijdragen voor de Geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in 
de Nederlanden, Bundel XIII , 1953, blz 110-111 

147 Taxandna 18e jaargang, 1911, blz 176 
148 i b , blz 176 
149 Schutjens 1 с , dl I I , blz 122 en 132 
150 id ib , blz 132 
151 Ρ Dalmatms van Heel O F M De Minderbroeders te Nijmegen I I . 

Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in 
de Nederlanden Bundel XV, 1954, blz 396 

152 Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in 
de Nederlanden Bundel XIV, 1953, blz 279 

153 Gerlachus Minderbroeders, blz 285 
154 Dr N С Η Wijngaards Mechtildis van Lom, (Zwolle, 1957) blz 18 
155 Taxandna, 50e jaargang, 1943, blz 183, noot 1 
156 Vgl boven blz 44-45 
157 Volksalmanak 1855, blz 178 
158 Rogier 1 с , dl I, blz 43-45 
159 A G Jongkees Staat en Kerk in Holland en Zeeland onder de Bour

gondische hertogen 1425-1477 (Gronmgen-Batavia, 1942), blz 241 vlg 
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Vgl Pater Augustinus Gemelli O F M Het Franciscanisme (Turnhout, 
N V Etablissementen Brepols, 1938), biz 110-112 

160 Philippen Ontstaan der Begijnhoven, biz 46—48 
161 Kardinaal de Jong Handboek der Kerkgeschiedenis, 4e druk, deel I I , 

blz 270-271 
162 H Haupt Beitrage zur Geschichte der Sekte vom freien Geiste und des 

Begardenthums In Zeitschrift fur Kirchengeschichte В VII, 1885, 
blz 522 vlg 

163 Kardinaal de Jong, Handboek der Kerkgeschiedenis, dl I I , blz 270 
164 Ρ Dr Fidentius van den Borne O F M Die Anfange des Franziska

nischen Dritten Ordens Franziskanische Studien, Beiheft 8 (Munster 
ι Westf, 1925), S 1 

165 Philippen Ontstaan der Begijnhoven, blz 42-48 
166 Fidentius van den Borne 1 с , S 52-53 
167 Zie boven blz 59 
168 Historia Ecclesiastica ducatus Geldriae, pag 290 
169 Volksalmanak 1855, blz 183 
170 In 1310 werd zelfs te Parijs de begijn Margaretha Porete naar de brand

stapel verwezen Vgl Stephanus Axters Geschiedenis van de Vroom
heid, dl II , blz 153 In het 'Leven van Nicolaus Esschius (Loven 1713) 
lezen wij 'Den Eerw Vader Lanspergius plachte van de Begynhoven te 
seggen, dat sy waren, als eencn vleesch-pott waer uyt, door het sieden, 
het schuym wort uytgesmeten, tcrwyl het vleesch tot een bequame spyse 
woort soo oock, de goede, ende rechtsinmge blyven volheerdehjck op do 
Begynhoven, ende de quade vertrecken, oft van selfs, oft woorden daer 
uyt gesonden want als eenc ongeregelde door de vermaningen, tot geen 
beternis can worden gebroght, ende hierentusschen tot verargernisse is, 
die dwinght-men te vertrecken t gene evenwel met licht en geschiet, 
ende niet, ten sy de Professie gebroocken, alle ander middelen te vergeefs 
gebruyekt, de gehoorsaemheyt verstooten, de verargernisse groot is, 
ende sonder hope van penitentie, en bcternisse Als de saecke soo veer 
komt dan woorden dusdanige berooft van alle Privilegien, en voordeden 
des Hofs, en, in plaetse van kereker, wort hun gethoont de groóte poorte 
van hun Begyn-hoff, om daer langs te vertrecken, en te gaen, gehjek als 
in ballingschap, wederom in de werelt, alwaer sy met de dwase macgden 
ellendig genog gekerkert woorden door de banden van den heischen 
tyran ende dit is seer wyselijck alsoo gestelt, op dat door het exempel 
vande quade ende wederspanmge, de goede, ende onnosele met bedorven, 
ende de suyvere schaepkens door de schorfte, met besmedt en worden ' 
(blz 39-40) 

171 Knippenbergh l e , pag 290 
172 Volksalmanak 1855 blz 184-185 
173 Paringet-Van Alen 1 с , dl I, blz 244 
174 Vgl R R Post De roeping tot het kloosterleven m de 16e eeuw Mede

delingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
Nieuwe Reeks, deel 13, Afdeling Letterkunde, no 3, blz 31-76, vooral 
blz 49-54 In dit artikel wordt de algemene teruggang van het klooster
leven in de zestiende eeuw beschreven Nu zou het onjuist zijn te menen, 
dat de Begijnenbeweging in de 16e en 17e eeuw een tijdperk van absoluut 
verval doormaakte (zie Rogier, dl I, blz 74—75, Axters, dl. IV, blz 245), 
doch enerzijds wijst Rogier erop, dat in die tijd het aantal kloosterlingen 
overmatig groot was en zegt hij naar aanleiding hiervan 'Zeer begrijpe
lijk is het, dat te vroege toetreding, onvoldoende selectie, te groot aandeel 
van bijoogmerken en lediggang in vele gevallen tot afdwalingen, soms 
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tot ernstige corruptie hebben geleid' (I, blz 74) Anderzijds dient opge
merkt te worden, dat de bloei van de begijnhoven in die tijd ten zeerste 
afhankelijk was van de invloed van de begijnenleiders, zoals Nikolaas 
van Essche, Pelgrim Pullen e a (Zie Philippen Begijnhoven en spiri
tualiteit, Ons Geestelijk Erf I I I , 1929, blz 187) 

175 Volksalmanak 1855, blz 185 
176 Zie verder blz 64 
177 Volksalmanak 1855, blz 185 
178 Ter vergelijking zouden wij hier erop kunnen wijzen, dat in Utrecht b ν 

de klopjes hun kleding niet mochten dragen, doch zich overeenkomstig 
hun stand moesten kleden Zie hiervoor Dr Eugenie Theissing Over 
Klopjes en Kwezels (Dekker en Van de Vegt N V , Utrecht-Nijmegen, 
1935), blz 205 

179 Volksalmanak 1855, blz 201 noot 3 
180 Hendrikx 1 с , dl I, blz 197-198 
181 H e n d n k x l c . d l I, blz 198-199 
182 H e n d n k x l c . d l I, blz 199 Parmget-Van Alen 1 с , dl I, blz 382 
183 Schutjens 1 с , dl I, blz 216 
184 Monasticon Batavum, dl I, blz 81-82 

Over 'De Nonnen van den Derden Regel van St Franciskus te Haaren' 
troffen wij in het 'Groot / Kerkelyk / Toneel / des Hertogdoms van / Bra
bant // In 's Graavcnhaage / By Christiaan van Lom, Boekverkooper / 
MDCCXXV // de volgende beschrijving aan 'Haaren is een Dorp onder 
het Graafschap van Meghen, alwaar de Rooms-Katholyke Religie open-
baarlyk wordt geoeffend Alhier is een Klooster van Nonnen van den 
derden Regel, welkers Kerk met drie Autaaren versiert, den 28 van 
Oogstmaand des jaars 1698 door Regmald Kools, Bisschop van Roer
mond, en daarna van Antwerpen, mgewyd is Zy worden bestierd door 
de Monniken van die Orde uyt het Klooster te Meghen Men gelooft dat 
zy voormaals in een van de kloosters van die Orde te s'Hertogenbosch 
gewoond hebben' (blz 205) Het komt ons voor, dat de schrijver hiervan 
twee feiten dooreenwart, m η de stichting van het Haarense klooster 
vanuit het Bossche Begijnhof (zie verder noot 185) en de tijdelijke huis
vesting van het Haarense klooster te Grave 

185 Bossche Bijdragen, dl I, blz 185 
186 Monasticon Batavum, dl I, blz 81-82 
187 Schutjcns 1 с , dl I, blz 100-101 
188 id ib , dl I, blz 101 
189 Bossche Bijdragen, dl I, blz 268 
190 Volksalmanak 1855, blz 185. 
191 L J Rogier l c , dl 372-388 
192 id ib , dl I, blz 378 
193 Schutjens 1 с , dl I, blz 215 
194 Zie noot 182 
195 id ib , dl I, blz 216 
196. Hendnkx 1 с , dl I, blz 198-199 
197 id ib 1 с , dl I, blz 297 
198 Zie boven blz 63-64 
199 Hs Grave, hedeken no LXXI, blz 128-132 
200 b ν Het Paradys der Gcestehjcke ende kerckehjcke Lof-sangen ghe-

plant door Salomonem Theodotvm T'S Hertogenbosch By Ian lansz. 
Scheffer. M DC XXI , blz 26-29 

O Saligh / heyligh Bethlehem 
O onder duysent uytverkooren 
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Ver-eert boven Jerusalem / 
Want Jesus is in u ghebooren etc 

201 Pannget-Van Alen 1 с , dl I, blz 243 vlg 
202 id ib , dl I, blz 244 
203 id ib , dl I, blz 244 
204 id ib , dl I, blz 241, Hendnkx 1 с , dl I, blz 244-245 
205 Velp bij Grave werd in 1522 door inlijving bij Ravenstein gevoegd en 

hoorde aldus eveneens onder Kleef Zie Uit de Geschiedenis van Velp 
(z j ζ ρ ), blz 1 

206 Hendnkx 1 с , dl I, blz 272-273 
207 Parmget-Van Alen 1 с , dl I, blz 244 
208 id ib , dl I, blz 244 
209 id ib , dl I, blz 340 
210 Rogier heeft erop gewezen (1 с , dl I, blz 611-616), dat de houding van 

de Oranjes tegenover de katholieken van Breda steeds uitermate tolerant 
is geweest Deze tolerante houding schijnt men ook aan te mogen nemen 
voor de stad Grave, die immers ook onder de rechtstreekse macht van 
de prinsen van Oranje viel. Ook ten opzichte van de Jezuïeten zijn de 
Oranjes bijzonder welwillend geweest Zie: Van Hoeck Schets van de 
Geschiedenis der Jezuïeten, blz 119-121 

211 Paringet-Van Alen, dl I, blz 340 
212 id i b , d l I, blz 200-201 Vgl id ib , dl I I , blz 668 
213 id ib , dl I, blz 249, vgl Groot Holl Placaet boek I I . Vol f 2268. 
214 Vgl G Ρ J Giezenaar De Strijd tusschen Kerk en Staat (Dekker & 

Van de Vegt N V , Nijmegen-Utrecht, 1938), blz 89-91 
215 Volksalmanak 1855 blz 196-199 
216 Volksalmanak 1855, blz 195 
217 Volksalmanak 1855, blz 196 
218 te Amsteldam bij Johannes Allart MDCCLXXXVIII Agttiende Deel, 

blz 564 
219 M С Hegeraat· De Graafsche Begijnen Taxandria, 18e jg (1911), 

blz 213-218 
220 Volksalmanak 1855, blz 195 
221 Volksalmanak 1855, blz 188-190 
222 Volksalmanak 1855, blz 190-191, noot 1 
223 Volksalmanak 1855, blz 195 
224 Hendnkx 1 с , dl I, blz 277-278 
225 Een soortgelijk geval wordt op aardige wijze beschreven m Jac J M 

Heeren De eenzame Kerk m de Peel, histonsch verhaal uit de tijd van 
de kerkvervolging in de Meienj (Heimond, 1936) 

226 Hendnkx 1 с , dl I. blz 291 
227 Monasticon Batavum, dl I, blz 81-82 
228 Hendnkx, dl I, blz 300-301 
229 Hendnkx, 1 с , dl I, blz 300-301 
230 Hendnkx 1 с , dl I I , blz 26, noot 2 
231 Schutjens 1 с , dl I, blz 222 
232 id ib dl I, blz 224 
233 Vgl Theissing Over Klopjes en Kwezels, blz 122 
234 Hendnkx 1 с , dl II , blz 57-58 
235 Uit de Geschiedenis van Velp, blz 5 
236 Pertinent verhael / van de sware / Belegermgh / en het roem-ruchtig / 

Veroveren / Van de Machtige en stereke / Stad Grave, / Aen Sijne Ko-
ninckhjcke Hoogheyt den Prins / van Oranjen, / Op den 28 October, 
Anno 1674 (t'Amsterdam, gedruckt by Pieter Arensz 1674), blz 2 
linkerkolom 
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237 L van den Bosch Tooneel des Oorlogs, dl 4, blz 303-304 
238 id ib , dl 4, blz 306-307 
239 Pertinent Verhael 
240 Pannget-Van Alen, dl I, blz 404 
241 Uit de Geschiedenis van Velp, blz 6 
242 ib , blz 7 
243 L van den Bosch Tooneel des Oorlogs, dl 4, blz 311 
244 Hendnkx, 1 с , dl I I , blz 82 
245 id ib , dl I I , blz 72 
246 id ib , dl I I , blz 82 
247 id ib . dl I I , blz 192 
248 Zie Hoofdstuk I I I , blz 206-207 en 243-247 
249 Vgl blz 26-33 
250 Adriaen Valenus Nederlandtsche Gedenck-Clanck (Wereldbibliotheek 

N V , Amsterdam-Antwerpen, MCMXLVII), derde druk Zie blz 68 
'does verdiende straf', blz 81 "Tis waer, ons sond Heeft wel verdient 
dees straf', vgl 138, 221 strofe 5, 270 str 2-3 Vgl Dr. Maunts Sabbe. 
Brabant in ' t Verweer (Antwerpen-'s-Gravenhage, MCMXXXIII), 
blz 327-328 waar het verlies van de Schenckeschans in 1636 toegeschre
ven ν. ordt aan het zondige leven van het Hollandse volk 

251 Volksalmanak 1855, blz 193-194 
252 Kardinaal de Jong Handboek der Kerkgeschiedenis, vierde druk, 

derde deel, blz 445 
253 Schutjens 1 с , dl I, blz 226 
254 Uit de geschiedenis van Velp, blz 7 
255 Hendnkx 1 с dl II blz 215 noot 2 
256 id ib , dl II , blz 218 noot 
257 Zie boven blz 70 
258 Hendnkx 1 с , dl I I , blz 210 
259 Cyrillus Minderbroeders Capucijnen , blz 99-101 
260 id ib , blz 101 
261 Zie boven blz 79 
262 Zie boven blz 70 
263 Volksalmanak 1855, blz 247 
264 Volksalmanak 1855, blz 247 
265 Zie boven blz 62 
266 Volksalmanak 1855, blz 246 
267 Volksalmanak 1855, blz 247-248 
268 Volksalmanak 1855 blz 249-250 
269 Volksalmanak 1855 blz 250 
270 Kardinaal de Jong Handboek der Kerkgeschiedenis, vierde druk, derde 

deel, blz 414-429 
271 Dr W Goossens Verslag van het Vikanaat Grave aan den Minister 

van Eeredienstin 1809 Bossche Bijdragen II , 1918-1919, blz 48 
272 id ib , blz 4 1 ^ 8 
273 In 's Haage, by J С Leeuwestyn, en te Graave, by J A Kneger, 1795 
274 ib , blz 16 
275 Hendnkx 1 с , dl I I , blz 279 
276 id ib , dl II , blz 307 noot 1 
277 Verhaal van het merkwaardigst-voorgevallene bmnen de stad Graave 

geduurende derzelver belegermg In 's Haage, by J С Leeuwestyn, en 
te Graave, by J A Kneger, 1795 blz 24-25 

278 Volksalmanak 1855 blz 250-251 
279 Volksalmanak 1855, blz 251 
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280. Hegeraat: De Graafsche Begijnen. Taxandria 18e jg. (1911), ]blz. 214. 
281. id. ib., blz. 215. 
282. id. ib., blz. 214. 
283. id. ib., blz. 216. 
284. id. ib., blz. 217-218. 
285. id. ib., blz. 217-218. 
286. id. ib., blz. 218. 
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HOOFDSTUK II 

DE COPIISTE, HAAR VOORBEELD, 
HAAR ORIGINEEL 

Ons manuscript is geen autograaf, doch een copie. De tex-
tuele onvolkomenheden, de fouten in de chronica en in het re
gister, die wij in het eerste hoofdstuk in groten getale hebben 
gesignaleerd, wijzen er alle met zekerheid op, dat de schrijfster 
haar werk overschreef en daarbij - zoals bij het copiëren nu 
eenmaal altijd het geval is - fouten maakte. Ten overvloede 
zouden wij echter nog kunnen wijzen op enkele anagrammata, 
waaruit alleen al onmiddellijk afgeleid zou kunnen worden, dat 
onze copiiste er de maakster niet van geweest kan zijn. Ware zij 
dat immers wel geweest, dan was het uitgesloten, dat er zo
danige onnauwkeurigheden in voorkwamen, dat de bedoelde 
anagrammen juist als anagram foutief zijn. 

In ons handschrift komen acht anagrammen voor. Daarvan 
zijn er vijf als anagram foutief, terwijl er slechts drie als zodanig 
juist zijn, nl. Ave/Eva1 op blz. 46 in Liedeken no. XXVIII , 
Veronica/Veni Саго op blz. 73 in Liedeken no. XLI en Ster/ 
Rest op blz. 189 in Liedeken no. CV. De overige vijf zijn feite
lijk onjuist. 

Op blz. 30 staat 'suijcker' als anagram van 'cruijsken' ; de η 
nu van het laatste woord treffen wij niet aan in het eerste ; het 
origineel zal dus wel 'cruijske' gespeld hebben. Op blz. 37 staat 
als tweede anagram van 'Adriana de Bije' : 'aij aende biddaer' ; 
in de tweede woordgroep komen dus een d en een e meer 
voor dan in de eerste. Wellicht is in het origineel het lidwoord 
uit de tweede woordgroep weggelaten en luidde het anagram 
'aij aenbiddaer'. Het andere anagram luidde: 'dina d'arabije', 
waarbij dus een e te weinig verwerkt werd. Wellicht heeft in 
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het origineel in plaats van 'd" gestaan 'de'. Van de laatste twee 
anagrammen is echter het geven van de originele vormen daar
om des te moeilijker, omdat ons hiervan de feitelijke betekenis 
ontgaat2. 

Op blz. 116 lezen wij het anagram 'Theresa-Raetse'; in het 
origineel moet dus wel 'Teresa' gespeld hebben gestaan, zoals 
herhaaldelijk elders in onze bundel voorkomt3. Tenslotte vin
den wij op blz. 117 'fidele' als anagram van 'Lieffde'. De spel
ling van het origineel moet dus wel geweest zijn 'Liefde', een 
schrijfwijze die wij ook herhaaldelijk in ons handschrift aan
treffen*. 

Aldus blijkt ook uit de beschouwing van de anagrammata, 
dat de schrijfster van ons handschrift slechts copiiste of - om 
met Thijm5 te spreken - 'afschrijfster' geweest is. 

1. DE COPIISTE 

Hoe heeft de copiiste nu haar taak vervuld? Welk oordeel 
moet de moderne onderzoeker over haar werk uitspreken? Hoe 
moet bij gevolg de houding zijn, die hij tegenover haar geschrift 
aanneemt? Uiteindelijk vertegenwoordigen deze drie vragen 
drie aspekten van een en dezelfde vraag en in de beantwoor
ding van een ervan ligt vanzelf ook de beantwoording van de 
andere twee opgesloten. 

Na alles wat wij in het eerste hoofdstuk geschreven hebben 
over de toestand, waarin ons handschrift zich bevindt, is het 
duidelijk, dat ons oordeel over haar pennevrucht niet gunstig 
kan luiden en dat wij steeds met omzichtigheid haar werk ter 
hand moeten nemen. Zeker, wij zijn haar veel dank verschul
digd, want zonder haar zouden vele, vaak kostbare liedekens 
verloren gegaan zijn. Doch wie zich met de bestudering van het 
handschrift bezig houdt, had zich een andere copiiste gewenst. 

Onze copiiste is op de tekst allerminst nauwkeurig en onder 
haar verzorgd handschrift gaat een slordige inhoud schuil. Zij 
moet wel tijdens haar werkzaamheden steeds met haar gedach
ten elders vertoefd hebben. En het lijkt ons zeker niet te ge
waagd te veronderstellen, dat haar religieuze gevoelens door de 
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liedekens eerder en krachtiger werden aangesproken dan haar 
gevoel voor schoonheid of haar poëtische zin. Zelfs menen wij, 
dat hiervan in haar verschrijvingen symptomen te vinden zijn. 
Merkwaardig is in elk geval, dat herhaaldelijk door de copiiste 
het woordje 'hij' vervangen werd door 'ghij', wanneer daarmee 
God of Christus werd aangeduid. Het rehgieuze gevoel nu, alle 
vroomheid - 'met vroomheid bedoelen wij iedere beleving van 
de afhankelijkheidsverhouding van den mens tegenover God'6 -
schept een bewuste verhouding tussen God en mens ; doet een 
intieme 'ik-Gij'-verhouding ontstaan in plaats van de nuchtere 
'ik-hij'-relatie7. Door haar verschrijvingen van hij tot ghij be
wijst de copiiste, hoe zeer God en Christus in haar gevoels
wereld thuis horen en hoe vanzelfsprekend zij hen in haar be
wuste gevoelskring betrekt. 

hij is het eeuwich al voorsiende goet 
al laet hij (hs: ghij) somteijts eens een cruijsken op u dalen 
een blijde eeuwicheijt salt weer betaelen 

(Liedeken II , blz. Θ, vs. 10-12) 

Dergelijke gevallen treffen wij nog aan op blz. 55, vs. 47 (Lie
deken no. XXXIII) , blz. 79, vs. 28 (Liedeken no. XLV), blz. 
125, vs. 49 (Liedeken no. LXX) en blz. 151, vs. 36 (Liedeken 
no. LXXXIV). Vooral het laatste geval is opmerkelijk genoeg 
om er even bij stil te blijven staan. Het liedeken bespreekt de 
tegenstelling tussen de houding van Christus en 'ghij', met wie 
de werelds-gezinde mensen bedoeld worden. Strofe 5 luidt dan : 

Ghij rijt den toer voorwaer 
en godt gaet naer Calvaer 
met cruijs geladen dat hem soo beswaert 
dat hij (hs: ghij) van pij ne dickmael valt ter aert 
u proncken in een schoon salet 
dat heeft hem op den koude steen geset 
u handelingh en doen niet alte kuijs 
heeft hem genagelt aen het bitter cruijs 

(vs. 33-40) 

In vs. 36 schreef de copiiste 'ghij', doch een latere hand heeft 
de g doorgestreept ; zeker terecht, want in vs. 38 en 40 wordt 
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ook de derde persoon gebruikt en in het origineel kan onmo-
gelijk zowel voor God als voor de wereldsgezinde mensen de 
tweede persoon gebruikt zijn geweest. Het is echter niet te 
weerspreken, dat het gebruik van de tweede persoon een 
inniger gevoelsband schept tussen Christus en de copiiste dan 
het afstand-aangevende hij of hem. 

Het schijnt ons dan ook niet langer vermetel toe als hypo
these te stellen, dat diverse verschrijvingen toegeschreven moe
ten worden aan de grote religiositeit van de copiiste. Het blijft 
immers wel zeer opmerkelijk, dat wij de verschrijvingen met 
betrekking tot de persoonlijke voornaamwoorden alleen aan
treffen op plaatsen, waar rechtstreeks de aandacht op Christus 
gevestigd wordt. 

Nog andere gevallen van verschrijving lijken ons evenzeer 
typerend voor de religieuze houding van de copiiste enerzijds 
en haar slordigheid van copiëren anderzijds. Het komt ons im
mers in het geheel niet langer vreemd voor, dat op blz. 5, vs. 4 
(Liedeken no. I) de copiiste 'vluchte' schreef in plaats van 
'vruchte'. Wanneer men toch bedenkt, dat het betrokken ge
dicht er een is gericht tegen de wereld en haar ijdelheden, dan 
is het begrijpelijk, dat de vrome copiiste als rijmwoord voor 
'suchte' eerder zal denken aan 'vluchte' dan aan 'vruchte', 
waarvan de noodzakelijkheid eerst uit de volgende versregels 
blijkt. Ook deze verschrijving lijkt ons dus zuiver het gevolg 
van de religieuze gevoelens, die de inhoud van de liedekens bij 
de copiiste opriep. 

Seght mij eens werelt wat sijn u genuchten 
niet als een ijdelheijt der ijdelheijt8 

daer ick nu mennichmael om suchte 
terwijl ick vluchte (lees : vruchte) 
dat ick dien tijt die noijt weerom comt 
en nu wert gemist 
en uwen dienst soo schendich heb verquist 

(Liedeken no. I, blz. 5, vs. 15-21) 

Wij signaleerden nog diverse andere verschrijvingen, waarin 
op een of andere wijze het religieuze gevoel van de copiiste over 
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de logische betekenis van de verzen schijnt te domineren. In 
Liedeken no. LI op biz. 90 schreef zij in vs. 5 over de H. Anna 
en Joachim, de ouders van Maria: 

sij oeffende haer t salmen in gebeen. 

Deze versregel is aldus corrupt ; de correctie ervan ligt echter 
voor de hand: 'salmen' moet veranderd worden in 'samen'. 
Typerend voor onze copiiste en haar geaardheid is echter het 
feit, dat zij het woord 'samen' las en schreef als 'salmen', de in 
die tijd nog gangbare vorm voor psalmen*. De psalmen en ge
beden immers behoorden bij haar dagelijkse kloosterleven en 
waren haar volkomen vertrouwd. 

Even typerend voor het goede kloosterzustertje dat onze 
copiiste ongetwijfeld was, is het feit, dat zij in Liedeken XLII, 
blz. 74, vs. 8 zich aldus verschreef : 

arms10 die diende sij met groóte vleijt, 

terwijl het eindrijm van dit liedeken over de H. Elisabeth van 
Hongarije veronderstelde het woord 'vreught'. 

Op blz. 105 schreef zij in liedeken LXI, vs. 42: 

leijtse met u in eenicheijt, 

terwijl er het woord 'hemelrijck' diende te staan blijkens het 
eindrijm en haar eigen latere correctie. Ons nonneke was blijk
baar zo vol van de haar gelukbrengende kloostergemeenschap 
- daarvan legt zij ook elders11 herhaaldelijk getuigenis af -, 
dat zij het 'hemelrijck' ervoor vergat. 

Merkwaardig is ook de verschrijving op blz. 42 in het Liede
ken XXV, vs. 34. In dat liedeken bidt zij in de laatste strofe tot 
Maria om haar te helpen in het uur des doods en zegt o.a. : 

versoent mij met u lieve vreught. 

Doch het eindrijm vergt hier het woord 'vrucht'. Voor onze goe
de copiiste wekte de gedachte aan het Christuskind blijkbaar 
eerder de associatie vreugd dan vrucht, hetgeen in de Francis
caanse blijmoedige spiritualiteit bepaald geen verwondering 
baren kan. 
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In het Liedeken no. XXVIII op biz. 45-46 over de 'Geboorte 
Maria' schrijft zij in vs. 21-22 aldus: 

heden wert ghij geheel suijver gebaert 
van alle smerte en erff sonde bewaert. 

In deze contekst lijkt het woord 'smerte' misplaatst en zal o.i. 
als 'smette' gelezen dienen te worden. Speelt hier in deze ver
schrijving misschien nog het middeleeuwse primitieve geloof 
een rol in de pijnloze bevalling van Maria12? Als dit zo is, 
wordt ons ook het anagram onder dit liedeken, luidende Ave-
Eva, doorzichtiger, doordat het Ave immers steeds door het 
volk opgevat werd als a-wee, zonder pijn. 

Hoe het ook zij, in elk geval lag het hart van de copiiste - en 
de vrouw betrekt in alles haar hart1 3 - niet bij de letterhjke 
tekst ; zij had anders niet zo vele en zo doorzichtige fouten kun
nen maken. Wij zullen om deze bewering kracht bij te zetten er 
slechts enkele noemen : 

eenren i.p.v. eeren (no. LXIX, blz. 121, titel, en 
no. XCVIII, blz. 174, titel) 

versaem i.p.v. versmaen (no. XXI , blz. 37, vs. 4) 
dan i.p.v. doen (no. XXIX, blz. 47, vs. 23) 
toe i.p.v. doe (no. XLIV, blz. 78, vs. 39) 
maeght vreught i.p.v. maeckt vreught (no. L, blz. 89, 

vs. 15) 
helsches i.p.v. hemelsche (no. CVI, blz. 192, vs. 71) 
om dat de warmen i.p.v. om dat te warmen (no. VII, 

blz. 17, vs. 39) 
ondanckbaerheijt i.p.v. om danckbaerheijt (XXI, blz. 37, 

vs. 25) 
sijns aengenomen i.p.v. sijn baen genomen (no. XCVIII, 

blz. 175, vs. 32) 

En dit zijn dan nog slechts enkele van haar verschrijvingen! 
Doch in elk geval is het aantal en de hoedanigheid ervan vol
doende om aan te tonen, dat de copiiste haar aandacht op iets 
anders dan op de tekst gevestigd had. 

Doch ook zonder dat er bepaalde bewijsgronden in de teksten 
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zelf aanwezig zijn, is het niet ongerijmd te veronderstellen, dat 
de aandacht van de copiiste geboeid gehouden werd door het 
religieuze gevoel, waaraan het liedeken vorm gaf. Het eigen
lijke en exclusieve doel van alle geestelijke liedekens is toch : de 
bevordering van de geloofskennis en de geloofsbeleving, van de 
stichting en de vroomheid14. 

Het godsdienstige gevoel staat in het geestelijk lied dan ook 
geheel en al centraal. Toen de samensteller van het Weense 
handschrift dat Bäumker indertijd uitgegeven heeft15, het no
dig oordeelde iets ter inleiding van de liedekens te zeggen, 
kreeg die inleiding onmiddellijk duidelijk het karakter van een 
meditatie : 'Wantet die ziel - zo luidt de inleiding op liedeken 
no. 3 : 'O Jhesu heer, keer ν tot m y ' i e - lastelic valt, der wer-
relts genuechten te begeuen ende anxt en vrees heeft, aen te 
nemen enen geestelic leuen ende nochtans die werrelt begeerte 
te laten, Hiir om soe bidt si vreendelic ihesum cristum, om ver
lost te wesen van deser ongetempder vresen. Ende ihesus troest 
haer mynliken alsoe, dat si die werrelt vroemeliken begeeft; 
Want hi teghenwoerdich is den bedructen menschen van her
ten.' Niet de letterkundige facetten, maar louter de stichtelijke 
en inhoudelijke aspekten worden hierin uitgewerkt, zoals het 
eigenlijk in verband met het rehgieuze karakter van het lied 
niet anders dan normaal gevonden kan worden. 

Het is echter niet nodig langer stil te staan bij de uitge
sproken en trouwens algemeen erkende godsdienstige intentie 
van de geestelijke liedboeken; doch dan is het ook niet nodig 
langer stil te staan bij onze bewering, dat de copiiste tijdens 
haar arbeid steeds van de tekst afdwaalde naar de geboden 
godsdienstige gevoelens en stichtelijke lering. Het dualisme 
van religieus gevoel en esthetisch ervaren werd in haar steeds 
beslecht met de volkomen overwinning van het godsdienstige 
gevoel; het ontbreken van alle versieringen in het handschrift 
en de zorgeloosheid die zij voor de vorm van de liedekens aan 
den dag legt, zouden zelfs de vraag kunnen doen rijzen, of zij 
wel tot esthetisch ervaren in staat was. Het prevaleren van het 
religieuze gevoel is overigens niets opmerkelijks bij de God ge-
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wijde vrouwen van haar tijd17, evenmin als het dat is in andere 
tijden, waar het kloosterleven als roeping beschouwd wordt18. 
Onze tertiaris zou zich dus in een uitzonderingspositie geplaatst 
hebben, wanneer bij haar het esthetische element overheerste. 
En dit zou alleen maar kunnen gebeuren, doordat het klooster
leven haar niet de gewenste bevrediging gaf. Maar de regel
maat van haar schrift, de duidelijke gelijkmatige hand kunnen 
toch niet anders dan wijzen op een innerlijke rust, op een toe
stand van bevredigd zijn. Zij heeft haar letters niet onverschil
lig op het papier geworpen noch blijkt er ergens iets van, dat zij 
tegen haar zin in gecopieerd heeft. Het kan dus niet anders, of 
zij heeft vrede gevonden in haar staat. 

Daarom overheerst bij haar de stichtelijke inhoud en daar
door bevredigd volgt zij haar voorbeeld slaafs na, blijkbaar 
zonder er kritiek op uit te oefenen, in argeloosheid niet wetend, 
hoe gemakkelijk zich een mens verschrijft. Zij schrijft maar 
klakkeloos over, zonder ook maar ooit het geschrevene te con
troleren of te verifiëren. In de chronica, de anagrammata, het 
register, de liedekens komen tal van fouten voor en slechts 
hoogst zelden - als bij toeval - heeft zij er een ontdekt en ge
corrigeerd, hoe gemakkelijk overigens vele andere ook voor 
haar te onderkennen waren geweest. 

Het is dan ook zeker niet de eigen letterkundige interesse, 
die haar tot het copiëren bracht. Dat zij echter in opdracht van 
een derde deze bundel copieerde, is slechts als hypothese te 
stellen en lijkt ons dan nog verwerpelijk. Nergens is immers ook 
maar enig spoor daarvan te ontdekken. En dat ons handschrift 
als liedboek ten gebruike van alle andere zusters was bedoeld, 
lijkt ons eveneens te enenmale uitgesloten, gezien de gave 
staat, waarin ons manuscript met zijn vele fouten is bewaard 
gebleven. Wanneer ons handschrift immers door vele handen 
gebruikt was, zouden daarvan de sporen duidelijk te zien moe
ten zijn geweest aan de verfomfaaide toestand van diverse 
bladzijden en aan de beruchte ezelsoren. Ons handschrift ech
ter vertoont enkel op de bladzijden 5 t/m 12 sporen van slijtage, 
doch deze zijn naar onze mening het gevolg van het feit, dat 
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ons handschrift later opnieuw ingebonden is, zodat de eerste 
bladzijden enige tijd bloot gestaan hebben aan de destructieve 
elementen, die op alles wat niet beschermd is rechtstreeks in
werken. 

Wij houden het er dan ook voor, dat onze copiiste het lied
boek gecopieerd heeft voor eigen gebruik; zij zal er zelf haar 
liedekens uit gezongen of uit meegezongen hebben ; zij zal er 
vooral haar stichting in gevonden hebben. 

Onze copiiste is ongetwijfeld een brave en vrome tertiatis 
geweest. Haar ontwikkeling was echter niet al te groot. 
Noch het Latijn noch het Frans blijkt zij meester te zijn. 
En de kwaliteit van de fouten die zij tegen het Latijn vooral 
maakt, is van dien aard, dat men geneigd is aan te nemen, dat 
zelfs het dagelijkse Latijn van de kerk haar te machtig was en 
haar steeds opnieuw in verwarring bracht. 

Van de Latijnse naam vals vormen, die in die tijd alom zo 
graag gehandhaafd werden in de moedertaal bij die woorden, 
die daarvoor in aanmerking kwamen, komt bij haar natuurlijk 
niet veel terecht. Zonder blikken of blozen schrijft zij b.v. : 

o Jesum mijn (Liedeken no. XXXVIII , blz. 65, vs. 6) 
maer Cristo leeft in mij (Liedeken no. I l l , blz. 10, vs. 17) 
als ick Jesum maer behagen (Liedeken no. LXX, blz. 125, 

vs. 75) 

In de titeis van haar liedekens spreekt zij dan ook gewoonlijk 
van 'Presentatie Maria' (no. XXII I , blz. 39), 'Bootschap 
Maria' (no. XXIV, blz. 40), 'Suijveringh Maria' (no. XXVI, 
blz. 43) e.d., waar men feitelijk steeds een tweedenaamvals-
vorm van de eigennaam verwacht zou hebben, zoals trouwens 
in die tijd ook heel gebruikelijk was. 

Het is dan ook begrijpelijk, dat de copiiste in het algemeen 
maar liever de haar meer vertrouwde nominatief-vormen bezigt. 
Wanneer zij echter naamvalsvormen tracht aan te wenden, faalt 
zij zeer vaak. Ook op andere wijze blijkt haar Latijnse kennis 
niet zo erg groot te zijn geweest: zo schrijft zij b.v. homai.p.v. 
homo (Liedeken no. CXV, blz. 206, titel), Requiumi.p.v. Re-
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quiem (liedeken no. XXXI, biz. 50, in margine naast vs. 26). 
Ook het weinige wat er aan Frans in ons handschrift staat 

(in hoofdzaak staat dat in de voisen) komt niet smetteloos uit 
haar handen; zo tekenden wij o.a. aan: 

non i.p.v. mon (Liedeken no. IV, blz. 11, voise) 
Sarbande Roijael (Liedeken no. IL, blz. 87, voise) 
Amarillis de renunce i.p.v. je renunce, zoals zij herhaalde
lijk elders schrijft (Liedeken no. 1С, blz. 178, voise)1 9. 

Nog een typerend staaltje, dat zowel het Frans als het Latijn 
raakt, hebben wij tot het laatste bewaard. Als besluit van haar 
copieerwerk, dus achter het register, plaatst zij in grote, duide
lijke letters de woorden: 'Fijnis Couronne Opus'; noch Latijn 
noch Frans, doch het heeft van beide iets. In elk geval bewijst 
het ons nogmaals, dat de copiiste in geen van beide talen erg 
bedreven kan zijn geweest. 

Onze copiiste moet dan ook een eenvoudige, weinig ontwik
kelde vrouw geweest zijn, vol van goede wil en goede bedoelin
gen, maar voor wie de liedekens soms wel zo hoog moeten zijn 
gegaan, dat zij ze niet meer volgen kon. Dat dit mede een oor
zaak is van het maken van fouten, is begrijpelijk en evenzeer 
biedt omgekeerd het feit, dat ons zusterke2 0 zich zo vele malen 
op zo eigenaardige wijze verschreven heeft2 1, een bewijs voor 
het andere feit, dat zij geen geletterde vrouw was. 

Zij moet een der vele vrome vrouwen zijn geweest, die naam
loos gebleven zijn bij gebrek aan een eigentijdse geschied
schrijver, zoals b.v. de Haarlemse 'Maechden van den Hoek' 
die wel een gekend hebben 2 2. Doch evenals deze Maechden 
heeft zij in niets anders uitgeblonken dan in de niet aflatende 
ijver voor haar godsdienst en in haar kinderlijke vroomheid; 
zij moet een der religieuzen geweest zijn, die in de zware jaren 
van de onderdrukking van de katholieken, waarvan ook ons 
handschrift soms even spreekt2 3, door haar zò-zijn het katho
lieke leven hebben weten te behouden en zelfs tegen alles in 
hebben kunnen versterken24. 
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Wij zouden hiermee deze paragraaf gevoeglijk kunnen be
sluiten, wanneer er niet iets was, dat aanleiding tot misver
stand zou kunnen geven. Men zou nl. kunnen menen, dat wij 
alle opgesomde fouten zonder meer aan onze copiiste wilden 
wijten. Dit is natuurlijk niet het geval. In hoeverre zij daarvoor 
verantwoordelijk gesteld moet worden, is zelfs onmogelijk pre
cies te bepalen. Doch óf zij de fouten zelf gemaakt heeft óf wel 
deze alleen maar heeft geaccepteerd, is uiteindelijk van geen 
invloed op het oordeel, dat wij ons van haar op grond van de 
copie, die zij met eigen handen heeft vervaardigd, hebben ge
vormd. Ook al heeft zij immers bepaalde fouten niet zelf ge
maakt, doch klakkeloos overgeschreven, dan is zij daaraan nog 
in zoverre schuldig, dat zij ze niet opgemerkt noch gecorrigeerd 
heeft. En dit feit tekent haar evenzeer. 

2 . HAAR VOORBEELD 

In het vorige hoofdstuk hebben wij reeds voldoende aange
toond, dat tussen onze copie en het origineel nog minstens één 
copie gestaan moet hebben25. Deze laatste copie dan heeft aan 
onze copiiste rechtstreeks tot voorbeeld gediend en ter voor
koming van misverstand zullen wij deze dan ook voortaan en
kel 'haar voorbeeld' noemen. 

Het is echter niet alleen mogelijk, maar zelfs hoogst waar
schijnlijk, dat er tussen copie en origineel niet één, maar ver
schillende afschriften gestaan hebben26. Met de weinige posi
tieve gegevens die ons ter beschikking staan, is het echter uit
gesloten 'n gefundeerde stamboom van de handschriften op te 
stellen. Doch dit is voor ons doel hier zelfs niet eens nodig. Wat 
wij enkel wensen te onderzoeken, is de verhouding van copie 
tot origineel en deze wordt grotendeels bepaald door het voor
beeld, dat onze copiiste afschreef. Onder 'voorbeeld' laten wij 
dus uiteindelijk samenvaUen AL die afschriften, die tussen het 
origineel en ons manuscript instaan en die dus feitelijk alle 
rechtstreeks invloed op ons handschrift hebben geoefend. 

Het origineel nu is niet in onveranderde vorm tot ons ge-
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komen. Een groot aantal verschrijvingen is zeker aan het voor
beeld te wijten, zoals nu eenmaal in iedere copie een aantal ver
schrijvingen voorkomt. Bovendien moet het register een latei 
bijvoegsel zijn27. Dit laatste bewijst ons onmiddellijk de zelf
standigheid van de betrokken afschrijfster. Het is bij gevolg a 
priori zeker niet uitgesloten, dat zij nog meer wijzigingen aan
gebracht heeft. Daarbij zou men dan op de eerste plaats moeten 
denken aan het toevoegen van gedichten. Ongewijzigd her
drukken is immers iets, dat in de zeventiende eeuw slechts 
sporadisch voorkomt ; zo goed als alle gedichtenbundels worden 
in herdruk 'verbetert ende vermeerdert' uitgegeven. Men zie er 
de bibliografie van oude liedboeken van Scheurleer maar eens op 
na!28 De mogelijkheid, dat het origineel door afschrijfsters is 
uitgebreid, is dus eerder groot dan klein te noemen. 

Toch durven wij het sterk te betwijfelen, of het voorbeeld 
veel aan het origineel heeft toegevoegd. Dat dit gebeurd is, na
dat het register vervaardigd werd, lijkt uitgesloten, doordat 
alle gedichten uit de bundel in het register staan opgenomen en 
vooral doordat voor de gedichten vanaf blz. 183 een verkeerde 
bladzijde in het register werd opgenomen29. En de toegevoegde 
gedichten zal men in een bundel, die als deze geen kennelijk in
delingsprincipe kent, toch vooral aan het einde moeten ver
wachten. Of er nu voor de totstandkoming van het register iets 
aan de bundel werd toegevoegd, valt moeilijk te bepalen. 
Slechts van de laatste twee gedichten lijkt het waarschijnlijk, 
dat ze een latere toevoeging zijn. Beide gedichten toch staan na 
het gedicht 'Einde voor Einde'30, dat, naar het ons voorkomt, 
een kennelijk afsluitende inhoud heeft. Ook Alberdingk Thijm 
was dezelfde mening toegedaan31. 

Na de vervaardiging van het register kunnen er dus geen in
grijpende wijzigingen in het voorbeeld zijn aangebracht. 
Slechts het aantal verschrijvingen is sindsdien sterk vergroot, 
hetgeen ons al gebleken is, toen wij de beginregels uit het 
register vergeleken met die van de gedichten32. 

Dat er vóór de vervaardiging van het register wezenlijke wij
zigingen in het origineel zijn aangebracht, is behalve voor de 
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laatste twee gedichten op geen enkele wijze acceptabel te 
maken. Wel zijn er enkele feiten die voor het tegendeel pleiten. 
Op de eerste plaats ligt het niet voor de hand aan te nemen, dat 
er tussen origineel en voorbeeld met register heel veel afschrif
ten hebben bestaan. Het tijdsbestek daarvoor lijkt onmogelijk 
kort33. Op de tweede plaats maakt het handschrift - wij komen 
er aanstonds uitvoerig over te spreken - de indruk ontstaan te 
zijn als particuliere bloemlezing. Dit moet dan ook wel voor het 
origineel gegolden hebben. Degene die het register vervaardig
de - het lijkt ons lang niet onmogelijk, dat deze de erfgename 
van de bloemleester was - heeft in elk geval de bundel gedich
ten als een voltooid geheel beschouwd. Het maken van een in
houdsopgave immers is in zekere zin een afsluitende daad. Hier
mede is niet in strijd het feit, dat het register slechts wat de 
eerste letter betreft, alfabetisch en overigens volgens de blad
zijden geordend is, zodat daardoor de schijn gewekt zou kunnen 
worden, dat het register niet ineens werd gemaakt, doch tel
kens na het inschrijven van een nieuw gedicht werd aangevuld. 
Deze methode van ordening, waarbij gedeeltelijk het alfabet en 
gedeeltelijk de bladzijde de plaats bepaalt34, is immers in de 
zeventiende eeuw heel gebruikelijk en zeker in de liedboeken 
uit die tijd treft men die doorgaans aan. 

Wij houden het er dus voor, dat tussen origineel en copie met 
uitzondering van de twee laatste gedichten geen wezenlijke 
verschillen bestaan. 

3 . HAAR ORIGINEEL 

Wanneer wij het origineel nader willen leren kennen, dringen 
zich aan ons vooral drie vragen op, waarvan de beantwoording 
van het grootste gewicht is voor de bepaling van onze houding. 

Moeten wij het origineel beschouwen als het verzamelde 
werk van één dichteres of als een bloemlezing uit het werk van 
meerderen ? 

Als dit laatste het geval blijkt te zijn - hetgeen ons al van het 
begin af aan zo leek -, hoe is deze bundel dan ontstaan? Als 
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particuliere bloemlezing of als verzameling ten behoeve van de 
zanglustige kloosterlingen? 

Welke ordening bestaat er in de bundel? Werden de gedich
ten bewust groepsgewijs ingedeeld of ontbreekt een kennelijk 
indelingsprincipe? Waarop berust dan in het laatste geval de 
keuze? 

Het zijn deze vragen die wij hieronder zullen trachten te be
antwoorden. Van primair belang hierbij is het resultaat van 
ons onderzoek naar het auteurschap. 

A. Het auteurschap 

Tot heden werd deze bundel zonder meer toegeschreven aan 
één dichteres. Alberdingk Thijm noemde als zodanig W. van 
Ravesteijn35. Tot deze ontdekking kwam hij echter pas aan het 
eind van zijn studie, zodat men de indruk krijgt, dat Thijm 
voordien deze ondertekening niet heeft gezien. Dit moge voor 
een man van wetenschap vreemd klinken, doch men bedenke, 
dat Thijm een van de kunstminnende 'vrijwilligers' - deze ty
perende benaming is van Gerard Brom36 - was, die in de vorige 
eeuw zulke belangrijke diensten aan de opkomende literatuur
wetenschap bewezen hebben ondanks hun eenzijdigheid en hun 
tè-verre-gaande Einfühlung in het werk van de beschreven 
auteur37. 

Door Anton van Duinkerken werd indertijd de naam Maria 
van Grave geïntroduceerd38, doch deze naam mist elke reële 
basis, aangezien hij berust op een wel wat te vlotte lezing van 
het artikel van Thijm, waarin aanvankelijk inderdaad over 
zuster Maria gesproken wordt, maar enkel en alleen, omdat 
Thijm toen de eigenlijke benaming nog niet kende39. Deze naam 
kunnen wij dus verder gevoeglijk buiten beschouwing laten. 

Ook de naam W. van Ravesteijn is zeker niet de naam van de 
dichteres van alle gedichten geweest. Met hetzelfde vlotte ge
mak, waarmee Thijm deze naam zonder blikken en blozen po
neerde op grond van de ondertekening die hij onder één enkel 
gedicht aangetroffen had, kunnen wij aantonen, dat deze bun
del niet door één dichteres werd gedicht. Niet één, maar drie 
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liedekens zijn immers ondertekend en wel met andere namen. 
Bovendien bevatten diverse Liedekens een acrostichon, dat de 
naam bevat van de schrijfster ervan. Daarnaast zijn er nog et
telijke liedekens te noemen, waarvan wij de schrijfster mis
schien wel niet volledig bij name weten, doch waarvan wij on
middellijk kunnen aantonen in welke kring zij gezocht zal moe
ten worden. 

Een nauwkeurig onderzoek naar de gegevens, die voor de op
lossing van de auteurskwestie van belang zijn, levert het vol
gende resultaat op. 

Op blz. 37 staat een 'Liedeken van een dochter die ingecleet 
is inde derde ordre van Sint Franciscus op den dach van st. 
maria magdalena'. Dit gedicht is ondertekend met de naam 
Adriana de Bije en is in de directe ik-lyriek geschreven. Het 
ligt dus voor de hand aan te nemen, dat dit de naam van de 
dichteres is. 

Dit Liedeken no. X X I luidt aldus : 

Liedeken van een dochter die ingecleet is inde derde ordre 
van sint franciscus op den dach van st. maria magdalena 

voise 
1 

Ick wil de werelt nu heel begeven 
een ander leven 
meen ick aen te gaen 
die ijdelheijt versmaen 
die ick met de voeten gaen treden sal 
hier in dit aersche dal 
daerom ick verfoeij verganckelijcke saken 
die mij vermaecken 
brengen dick tot val 

2 
O heer ick comen nu met magdalene 
mijn sont beweenen 
hier in al ootmoet 
en val mijn godt te voet 
ick weet wel heer dat ghij rechtveerdigh sijt 
maer schelt mijn sonden quijt 
en ick sal u al mijn leven dagen 
beter behaegen 
want ghij t weerdich sijt 
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3 
Geluckigh sijnse die den heer beminnen 
met hert en sinnen 
daerom ghij heer weet 
dat ick aendoen dit Cleet 
en in dit cleet een ander mensch wil sijn 
in leven niet in schijn 
om danckbaerheijt aen u te gaen betoonen 
en lieffde loonen 
voor u smert en pijn 

4 
Franciscus de alderminnelijckste vader 
onsen weldaeder 
grooten seraphijn 
wilt mijn voorspreecker sijn 
bij onsen heer dat hij mij grati doe 
dat ick sijn dienst noijt moe 
(in deser uijr off nimmermeer) mach werden 
maer te volherden 
tot het laeste toe 

Adriana de Bij e 
annagramma 

dina d'arabije 
annagramma 

aij aende biddaer 

Wellicht ten overvloede zouden wij er nog op kunnen wijzen, 
dat in de titel gesteld werd : liedeken VAN een dochter. Ook dit 
lijkt ons een teken, dat dit liedeken inderdaad door Adriana de 
Bije geschreven werd. In ons manuscript wordt immers duide
lijk onderscheid gemaakt tussen liedekens VAN en liedekens 
AAN anderen. De Liedekens no. LXIV (blz. 115), CII (blz. 
183) en CHI (blz. 184) zijn duidelijk tot anderen gericht, ter
wijl de Liedekens nos. XXI (blz. 37), LX (blz. 102), LXVII 
(blz. 118), LXXIX (blz. 143) en CVII (blz. 193) liedekens 
VAN bepaalde personen zijn en ook, evenals het bovenstaande 
liedeken, in de ik-vorm geschreven zijn. Dit onderscheid tussen 
AAN en VAN mag, dunkt ons, zeker niet zonder meer ver
waarloosd worden. Weliswaar treffen wij een liedeken aan, 
ni. no. CXIII, blz. 203, waar VAN staat, terwijl wij duidelijk 
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AAN zouden verwachten. Dit ene geval lijkt ons echter al 
tegenargument niet voldoende. Het betrokken liedeken is im 
mers vrij stuntelig en schijnt niet geschreven door een nonnek« 
dat de taal scherp beheerste ; metrisch hort en stoot het op ver 
schillende plaatsen, doordat de dichteres de jambevorm kenne 
lijk te weinig beheerste ; ook taalvormen als 'als dat' in plaat: 
van 'dat' (vs. 2) en het overtollig gebruik van 'en' (vs. 13 en 15 
schijnen er ons niet op te wijzen, dat wij dit liedeken een der 
mate grote bewijskracht mogen toekennen, dat wij het onder 
scheid in de titel tussen VAN en AAN in het algemeen moger 
gaan verwaarlozen. 

Behalve het liedeken dat wij hierboven bespraken, staat ei 
op blz. 48 een gedicht, no. XXX, 'Op Offeringh', dat eveneens 
ondertekend werd, in dit geval door Maria Wes, welke naarr 
bovendien in het acrostichon voorkomt. Het luidt aldus : 

Op Offeringh 
Mijn godt ick draegh u op mijn hart mijn siel en leden 
Al wat ick hier besit behoort u toe пае reeden 
Roeijt uijt dat u mishaecht en plant o heer de deught 
In mij op dat ick u voortaen doch dien met vreucht 
Al wat de werelt geeft wil ick om u verlaeten 
Wat tegen is u wil sal ick van herten haeten 
En treden met de voet k'acht leijden noch verdriet 
Soo ick hier naer mijn godt maer eeuwichlijck geniet 

Maria Wes 
1667 

Dit gedicht staat ons geen andere conclusie toe dan dat 
Maria Wes er de schrijfster van is. De directe lyriek waarin het 
geschreven staat, wijst daarop reeds en zeker als men bedenkt, 
dat dit gedicht het karakter van een gelofte heeft. 

Het derde gedicht dat een ondertekening draagt, staat op 
blz. 124-127 (по. LXX) en is getiteld: 'Nieuwe Jaer ge-
schoncken aen Juffren Maria ende Helena Groenen'. Dit ge
dicht lijkt ons stellig een briefin dichtvorm, waarin de dichteres 
op haar wijze aan haar nichten een zalig nieuwjaar wenst: 

t nieuwe jaer dat brenght ons mede 
dat men goede wense doet (vs. 125-126). 
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Het gedicht heeft dan ook een sterk persoonlijk karakter en is 
volledig gericht tot de nichten : 

Siet mijn lieve waerde nichten 
om dat ghij lie niet en singht 
heb ick dit eens wille dichten 
en vergeeft het soo t wat hinckt (vs. 117-120). 

Ook heeft dit gedicht een duidelijk besluit, dat onmiddellijk 
aan het beëindigen van een brief doet denken : 

Eer ick scheij mijn eijs is dese 
ist dat uwen tijt het lij 
dat ghij somtij ts dan wilt lesen 
eenen vader ons voor mij (vs. 145-148). 

Het is daarom bijna vanzelfsprekend, dat dit gedicht met de 
naam van de dichteres ondertekend werd, nl. W. v. Rave-
steijn Ao. 1659. 

Het lijkt ons duidelijk, dat alle drie de namen die onder de 
liedekens worden aangetroffen, als de namen van de dichteres
sen beschouwd moeten worden. In elk geval zal men óf alle 
namen als die van de dichteressen moeten beschouwen óf geen 
van de drie. Het standpunt van Thijm, die slechts een van de 
drie wilde erkennen, berust op loutere en inconsequente wille
keur. 

Behalve deze drie namen van dichteressen kunnen wij er nog 
enkele achterhalen door acht te slaan op de acrosticha. Deze 
immers hebben in de middeleeuwse letterkunde al zo vaak de 
naam van de auteur onthuld en in onze bundel zijn meer mid
deleeuwse trekken aanwezig, zodat wij dit middel tot opsporing 
van de dichteres in geen geval onachtzaam mogen voorbijgaan. 

Op blz. 11 staat een 'Liedeken' (no. IV) van 16 versregels, 
dat tot tweemaal toe de naam MARIA WES bevat. Het strikt 
persoonlijke karakter van dit liedeken laat o.i. geen andere ver
klaring toe dan aan te nemen, dat Maria Wes ook de schrijfster 
ervan is : 
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Liedeken 
Voise Chère Philis vous scavez mon martire 

1 
Minnaer van suijvere en heijlige menschen 
Altijt bermhertich en eeuwichen godt 
Raet mij en leert mij niet anders als wenschen 
lesu te kiesen voor mijn hooghste lot 

2 
Ach heer u hulp is hier toe van nooden 
Waert dat die alteijt maer bij mij dogh bleef 
Eeren en houden sou ick u geboden 
Soo langh als ick hier op aerde noch leeff 

3 
Met u O Jesu soo hoop ick te leven 
Alst u belieft met u heijligen t'saem 
Rust in mijn hert dat wert u gegeven 
In al ootmoet is t u maer aengenaem 

4 
Almachtich vader eij wilt mij dogh gunnen 
Waerom ick bidt dat ick u majesteijt 
Een lietie mach (t welck geen andere kunnen) 
Singen als d maeghden in alle eeuwicheijt 

Fin 

Su.u.u.u.u u.u.u. . Godt 

Op blz. 178-179 staat een gedicht, waarin als acrostichon de 
naam ALIDA HARTHAL verweven zit. Ook dit gedicht 
wordt gekenmerkt door een uitgesproken persoonbjk karakter, 
zodat het ons onmogelijk lijkt iets anders te besluiten dan dat 
ook deze naam die van de dichteres van het liedeken aangeeft. 

Voise Amarillis je renunce etc. 
of van St. Teresa 

Aenvaert mijn godt al ben ick vol van sonden 
Laet mij u minste dinaresse sijn 
Ick wil mijn gaen verbergen in u wonden 
Daer sal ick vinden goede medesijn 
Al wat is buijten u wil ick geheel versaecken 
Heer Jesu ghij alleen cont mij vermaecken 
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2 
Als mij wat over comt dat sal ick lijden 
Rijck heere mij maer toe u stercke hant 
Toont dat ghij sijt mijn helper in het strijden 
Het hemelrijck ons lieve vaderlant 
Ach mocht ick dat hier naer met uwen godt genieten 
Lijden noch swaricheijt en sou mij noijt verdrieten 

3 
Stelt mij dan heer naer u wil en genoegen 
in dit ellendigh droevigh tranendal 
ick sal mij naer u weth en raedt gaen voegen 
voor al den tijt die ick hier leven sal 
u lieffde is het waert dat ick die om u leven 
wat ick besit en ben geheel u geve 

F INIS 

Op de blz. 194 en 195 staan twee gedichten, nos. CVIII en 
CIX, met het acrostichon SVSANNA WES. Ze zijn respektie-
velijk getiteld 'Protest' en 'Gebedt'. De sterk persoonlijke in
houd ervan en de sterk persoonlijke wijze van zegging staan er, 
dunkt ons, borg voor, dat Susanna Wes van beide gedichten de 
schrijfster is. 

Protest 
Soo langh mijn tijt hier sij wil ick alleen maer leven 
Voor hem die mij eerst schiep en t'leven heeft gegeven 
Siet eens hoe dier them stont en wat hem heeft gekost 
Als hij uijt lieifde heeft mij door sijn bloet verlost 
Noijt wil ick sin noch hert opt aertse laeten vallen 
Noch opt geen ijdel is maer achtent niemendalle 
Altijt sal mijnen wil in d'uwe sijn gevoeght 
Wat ghij mijn O versent ick sal sijn vemoecht 
En vorder oock hetgeen waer in ghij neemt behaegen 
Sal ick O goeden godt gewillich u opdragen. 

Gebedt 
Soeten heere gebenedijden 
Voor wiens lieffde ick alles lij de 
Sterckt mij en maeckt mij bequaem 
Altijt t'eeren uwen naem 
Noijt laet mij in sonden vallen 
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Noch het aertse niemendallen 
Achten maer u heer alleen 
Wie ick bemin en anders geen 
En die mij naer dit cort leven 
Sal eens rust en vreughden geven. 

Vervolgens treffen wij op blz. 76 nog een Liedeken (no. 
XLIII) aan, dat het acrostichon BARBARA PENEEL be
vat. Het luidt aldus: 

Liedeken 
Voise Amarille je renunce etc. 

off van st. Terese 

1 
Beminde Jesu Bruijdegom der maegden 
Ach Jesu minnaer vande suij verhei] t 
Roeijt doch uijt mij dat u daer uijt mishaegde 
Bestraelt mij heer met u bermherticheijt 
Aenvaert mij voor u bruijt en wil mij Jesu geven 
Reijn arm gehoorsaem hier te mogen leven 

2 
Al wat mij overcomt dat wil ick lijden 
Proeft heere mij soo seer het u behaeght 
En ick sal nimmermeer u cruijcen mijden 
Neemt heer het hert van dese uwe maegt 
Eij neemt dat goede godt en wilt het so verkeren 
Een eeuwigh godt voortaen alleen te eeren 

3 
Loopt werelt loopt met al u valsche treeken 
Ick heb u duijvels listen wel verstaen 
Voortaen wil ick nu met u selffs gaen gecken 
V Bruijt die ghij verhoopt is u ontgaen 
Sa flucx packt u van hier ghij suit mij niet bekoren 
Wat dat ghij doet off niet tis al verloren. 

Ook wat dit liedeken aangaat, is men wel zeer sterk geneigd de 
naam van het acrostichon als die van de dichteres te be
schouwen. 
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Oordelen wij echter niet te lichtvaardig door zo maar aan te 
nemen, dat genoemde acrosticha de namen van de dichteres
sen aangeven? Wij zijn ervan overtuigd, dat dit niet het geval 
is 4 0 en kunnen daarvoor zelfs enkele argumenten aanvoeren, 
die onze mening nog kracht zouden kunnen bijzetten. Er staan 
namelijk in ons handschrift nog meer acrosticha en wanneer 
wij die beschouwen, blijkt, dat er steeds een hecht verband be
staat tussen de naam in het acrostichon en de persoon welke 
in het gedicht wordt toegesproken. Zonder meer valt dit aan te 
tonen voor het liedeken no. X I I I op blz. 27 en no. XIV op 
blz. 28. Deze liedekens bevatten de naam FVLGENTIA 
COEBERCHS en eronder staat vermeld 'opgedrage op den 
dagh van hare professinge geschiet den 3 meij 1666 int Clooster 
van marien graft binnen de stadt grave'. Beide liedekens staan 
gesteld in de vorm van een rechtstreekse toespraak, zodat de 
samenhang tussen toegesproken persoon en acrostichon niet 
te ontkennen valt. 

Op blz. 183 en 184 staan twee liedekens 'Aen Juffr MARIA 
WES' (nos. СП en CHI) ; beide vormen een rechtstreekse toe
spraak tot Maria Wes, wier naam ook in het acrostichon van 
beide gedichten voorkomt. 

Het is trouwens gemakkelijk in te zien, dat geen enkel schrij
ver zich de extra beperkingen en belemmeringen op zal leggen, 
die een acrostichon nu eenmaal met zich meebrengt, zonder 
daarmee een speciale bedoeling te hebben. Ieder acrostichon 
heeft dan ook een bepaalde zin. In sommige gevallen verbergt 
het de naam van de dichteres; in andere die van een andere 
- doorgaans de toegesproken - persoon. Stellig is het ook 
mogelijk, dat een bepaald gedicht aan een andere persoon 
in de mond gelegd wordt en dat diens naam in het acrosti
chon verwerkt wordt, zoals de dichter van het Wilhelmus 
gedaan heeft. Ook dit geval komt in ons handschrift be
wijsbaar voor in liedeken no. LXIV op blz. 115, dat als titel 
draagt : 'Liedeken opgedragen aen Ste Maria van meerwijck op 
haere Professie dach', 'Voise nuict agréable etc of simple 
courant' en dat in zijn geheel luidt : 
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1 
Mijn godt u alderlieffste wil verclaert 
Aen die ghij heden voor u bruijt aenvaert41 

Roeijt42 uijt de werelt en haer ijdelheijt 
Int leven dat franciscus heeft gelijt 

2 
Al wat ghij heere mij geeft te verstaen 
Vrijwillich sal het alles sijn gedaen 
Als ghij maer u stercke43 handt44 en biet45 

Naer alle swaricheijt en4e vraegh ick niet. 

3 
Magh ick u maer behouden in mijn siel 
En dat ick nimmermeer in sonden viel 
Eer dat ick sterff mij Jesu vint gereet 
Rijckelijck verciert met alle deught becleet 

4 
Wilt mijnen mont u lippen open doen 
IJvrigh wilt u om godt te loven spoen 
Claeght noijt maer denckt den heer roept u om loon 
Komt mijn beminde bruijt ontfanckt de Croon 

Sij heeft den besten gekosen wekken haer geen menschen 
connen ontroven 

De titel en evengoed het onderschrift tonen aan, dat Maria van 
Meerwij ck niet als de dichteres beschouwd mag worden on
danks de typisch persoonlijke inhoud. Beide gegevens wijzen er 
duidelijk op, dat dit liedeken aan Maria van Meerwijck in de 
mond gelegd werd. 

Waarom zijn wij nu echter van oordeel, dat de liedekens die 
wij zo juist bespraken, nl. die van Maria Wes, Alida Harthal, 
Susanna Wes en Barbara Peneel, haar niet evenzeer door een 
dichteres in de mond gelegd werden? Welnu, om aan een ander 
een bepaald gedicht in de mond te leggen, moet er een bepaalde 
reden voorhanden zijn. Dit gebeurt immers nooit zonder meer, 
maar steeds met een bepaalde bedoeling. In het liedeken aan 
Maria van Meerwijck komt die bedoeling reeds in de titel duide
lijk tot uiting. In de betrokken liedekens echter ontbreekt zulk 
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¡en uitdrukkelijke bedoeling en het is juist dit ontbreken daar-
/an, dat ons ertoe brengt deze liedekens als het werk van de in 
iet acrostichon genoemde zuster te beschouwen. Wat voor 
lin zou het immers kunnen hebben de gedichten 'Protest' en 
Gebedt' met een ander acrostichon te versieren? Een derge-
ijk spelelement kan men in een religieus liedeken toch niet ver
wachten, terwijl het acrostichon met de eigen naam als het 
ivare de persoon van de dichteres in zijn protest of gebed incar
neert. Ditzelfde geldt voor het liedeken van Maria Wes, die wij 
Dverigens reeds als een van de dichteressen uit onze bundel 
hebben leren kennen. 

Stellig zou het voor de beide andere liedekens mogelijk zijn 
aan te nemen, dat zij aan de in het acrostichon genoemde 
persoon in de mond werden gelegd met dezelfde bedoeling, waar
mee dat aan Maria van Meerwij ck werd gedaan ; doch in dit ge
val blijft het hoogst merkwaardig, dat daarvan noch in de titel 
noch in enig onderschrift, zoals dat bij verschillende andere 
liedekens wel gebeurde47, enige aanduiding te vinden is. Dit 
ontbreken van ieder vleugje van een aanduiding achten wij 
daarom een sterk bewijs voor onze stelling. 

Er is echter in ons handschrift een acrostichon, dat ons ver
trouwen in de waarde en de bedoeling van de acrosticha 
schijnt te komen beschamen. Op blz. 168-169 staat een drie-
strofig liedeken (no. XCIV), waarvan elke strofe het acrosti
chon 'SUSANNA WES' bevat. Merkwaardig is echter, dat de 
eerste twee strofen in de i k-vorm en de derde in de gij-vorm 
gesteld zijn; in de eerste twee schijnt Susanna Wes de spreek
ster en in de derde is zij de toegesprokene. Men zou in dit liede
ken aan de dialoogvorm kunnen denken, doch van een werke
lijke dialoog, zoals die op andere plaatsen in ons manuscript 
voorkomt48 is er hier beslist geen sprake: in de eerste twee 
strofen spreekt de ik-persoon tegen Jesus en in de derde strofe 
spreekt een ander tegen de ik-persoon van de eerste twee stro
fen om haar moed in te spreken. Het schijnt dus wel, dat hier 
ons uitgangspunt, nl. dat er een volledige samenhang be-
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Staat tussen de persoon van het gedicht en de naam van het, 
acrostichon, sterk ondergraven wordt. Alberdingk Thijm 
heeft dan ook juist dit liedeken aangehaald om aan te tonen, 
'dat de dichteres niet zelve dezen naam droeg'49. Wij zijn het 
echter met deze opvatting van Thijm in het geheel niet eens. 
Beschouwt men het gedicht grondig, dan blijkt, dat er tussen 
de eerste twee strofen en de derde een wel uitgesproken verschil 
in toon bestaat. Terwijl in de eerste twee strofen het vurige, 
godsdienstige hart zich rechtstreeks uitspreekt tot Jesus, ver
valt in de derde strofe de toon ineens tot die van een nuchtere 
felicitatie en aansporing. Het lijkt ons uitgesloten, dat dezelfde 
dichteres vanuit haar mystieke ervaring zo abrupt tot de zake
lijke werkelijkheid kan terugkeren. Het lijkt ons dan ook heel 
wat waarschijnlijker, dat het bedoelde gedicht in werkelijkheid 
uit twee liedekens bestaat. Het eerste zou dan de eerste twee 
strofen omvatten en zou de uiting kunnen zijn van Susanna 
Wes zelf wellicht bij haar intrede in het klooster of bij haar 
professie ; het tweede zou dan de derde strofe omvatten en be
doeld zijn als een gelukwens van een vriendin aan Susanna 
Wes bij die grote gebeurtenis in haar leven. Van een dergelijke 
correspondentie in dichtvorm treffen wij in ons manuscript 
meer voorbeelden aan50, zodat een dergelijke voorstelling zeker 
niet tot de onmogelijkheden gerekend moet worden. Het be
trokken liedeken luidt aldus: 

Liedeken 
Voise helaes je suis Abandonne of courante la Bare 

1 
Siet Jesus mijn beminde godt 
V dienaresse die haer heeft begeven 
Soo langh sij op aert sal leven 
Alhier om u te dienen in dit slot 
Naer d'ijdelheijt en vraegh ick niet 
Noch acht het geen de werelt mij aenbiedt 
Alleen uijt lieffde tot u wil ick dragen 
Wat ghij mij bereijt 
En51 hoop ick u behagen 
Sal in eeuwicheijt. 
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2 
Sendt mij dogh eenen seraphijn 
Vijt uwen hemel die mijn hardt doet branden 
Schiet lieffdens peijltiens veelderhanden 
Alst u belieft sij sullen wellecom sijn 
Neemt mij O heer in u behoet 
Niemant als Jesu mij stueren moet 
Aen desen leijtsman t'aller uijr en stonde 
Wil ick vol van deught 
Eeuwiglijck vast gebonden 
Sijn in alle vreught 

3 
Susanna ick wensch u alles goet 
V welvaert en geluck is nu gebleken 
Singht loff den heer en wilt uijtspreken 
Almachtigh is hij die aen mij dit doet 
Noijt wil ick vergeten godts weldaet 
Naerdien hij u gestelt heeft in desen staet 
Aenvaert u voor bruijt en sijn beminde 
Wenscht dan weer soo groot 
Een lieffde voor hem te vinde 
Stercker als de doot 

Wat de auteurskwestie van ons manuscript betreft, is het in 
elk geval duidelijk geworden, dat het uitgesloten is, dat W. van 
Ravesteijn er de enige dichteres van geweest is. Maria Wes, 
Adriana de Bije, Susanna Wes, Alida Harthal en Barbara 
Peneel hebben stellig hun bijdrage aan het handschrift ge
geven. 

Aldus hebben wij reeds zes dichteressen opgespoord, doch 
het is mogelijk aan te tonen, dat er nog meer dichters en dichte
ressen aan onze bundel hebben medegewerkt. Tot deze mede
werkers behoort op de eerste plaats Joannes Stalpart van der 
Wiele gerekend te worden. Van hem toch treffen wij in onze 
bundel aan het liedeken 'V oordeel aenden Coninck geeft'62. 

Een tweede dichter openbaart zich in het 'Liedeken van een 
jonghman die minnebroer is geworden' op blz. 102-104 (no. 
LX). De inhoud van dit liedeken toont aan, dat de schrijver er
van een jongeman was die ingetreden is in de orde van de Min-
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derbroeders Capucijnen. Dit liedeken heeft een betrekkelijk 
persoonlijk karakter en kan o.i. niet anders zijn dan een liede
ken gericht aan een bepaalde 'vnndinne'. Wanneer hij dan ook 
zegt in de verzen 19-20 : 

Adieu vrindinne gaet ick ben te vreden 
verkiest een ander lieff wert vrij de bruijt, 

dan moet hij met die 'vrindinne' wel een bepaalde vrouw op het 
oog hebben. Waartoe zou anders het geheimschrift kunnen die
nen, dat onder het liedeken geplaatst werd : 

Het A A 10 15-i i · 8 soeckt 10-20· ?63 

Gaarne zouden wij dit geheimzinnige onderschrift ontraadseld 
hebben ; mogelijk had dit ons geholpen bij de opsporing van de 
naam van deze jongeling; mogelijk ook konden wij erdoor op 
het spoor gezet worden van een brok jeugdleven van een van 
onze goede Graafse zusterkens. Wie weet, wat voor dankbare 
stof erin zou zitten voor een verjongde Jonckbloet of voor 
een hernieuwde Bonaventura-Anna Bijnsaffaire54! 

Hiermede is het aantal van diegenen die aan ons handschrift 
blijken meegewerkt te hebben, reeds gestegen tot acht. Doch 
nog steeds zijn de mogelijkheden om andere dichteressen te 
achterhalen niet uitgeput. Ettelijke liedekens zijn immers ge
schreven bij wijze van feestgezang bij een plechtige gebeurtenis 
als de intrede in het klooster of bij de professie. De dichteressen 
van dit soort van liedekens zullen wij daarom altijd moeten 
zoeken in de onmiddellijke nabijheid van de desbetreffende 
feestelinge; vaak blijkt trouwens uit de liedekens zelf, dat de 
schrijfster ervan een goede kennis van de feestelinge was55. 
Toch is het in dergelijke gevallen bijna steeds bijzonder moei
lijk de naam van de dichteres te vermelden, omdat alle nadere 
aanduidingen ontbreken. Daarom zal het evenzeer moeilijk 
blijven aan te geven, welke liedekens nog meer geschreven wer
den door de dichteressen die wij met name hebben leren ken
nen. Het ligt immers in de lijn van de verwachtingen, dat die 
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met name genoemde dichteressen wel meer liedekens uit onze 
bundel geschreven hebben. Het is ons echter niet mogelijk er 
ook maar enige van te noemen. 

Wel zijn er nog enkele liedekens, die ons enige gegevens ver
schaffen met betrekking tot de dichteres ervan. Het liedeken 
no. XCIII op blz. 166-167, ter ere van de H. Helena, zou ge
schreven kunnen zijn door een zuster, die de naam Helena 
droeg. In de zesde strofe zegt zij immers : 

Eij en wilt dogh niet vergeten 
in dit dal vol swaricheijt 
al die hier helena heten 
weest haer voorspraeck en bereijt 
haer O vrou door u gebeden 
als hun siel scheijt uijt dit dal 
datse eens geniete mede 
vreught die eeuwigh duijren sal. (vs. 41—48) 

Met deze Helena zou dan bedoeld kunnen zijn Helena Groe
nen, een van de twee nichtjes aan wie W. van Ravesteijn haar 
Nieuwjaarsgedicht stuurde. Weliswaar lezen wij in dat gedicht 
in vs. 6 (Liedeken no. LXX, blz. 124), dat haar nichtjes niet 
zingen, doch daarmee behoeft niet zonder meer bedoeld te zijn, 
dat zij ook niet dichten. 

Het liedeken no. LXI op blz. 105 is mogelijk geschreven door 
een dichteres die de naam Mechtildis droeg. Dit liedeken werd 
immers 'Ter eeren de H. Mechtildis' geschreven en in de laatste 
strofe heet het : 

Siet tot u bidden hier gelijck 
al die mectilde sijn geheten 
wilt die nimmermeer vergeten 
leijtse met u in hemelrijck56. (vs. 39-42) 

Het liedeken no. LI op blz. 90 moet, naar het ons voorkomt, 
stellig toegeschreven worden aan een zuster die Anna heette. 
Dit blijkt uit de vijfde strofe van dit 'Liedeken ter eere de 
h. moeder Anna' ; daarin smeekte zij eerst de H. Anna toch niet 
te vergeten 'die u naem van Anna dragen' (vs. 27) en vervolgt: 
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bidt voor ons nu in desen tijt 
bewaert ons en ons Zielen doch bevreijt 
van s'duijvels list en heische plagen, (vs. 28-30) 

Het consequente gebruik van 'ons' in deze laatste verzen voor 
degenen die Anna heten, schijnt ons er duidelijk op te wijzen, 
dat ook de schrijfster die vereerde naam droeg. 

Ontegenzeglijk heeft dit alles een zeer sterk hypothetisch 
karakter, doch anderzijds behoeft het in het geheel niet vreemd 
noch onverantwoord te zijn, dat men op grond van heiligen
liederen besluit tot de naam van de dichteres daarvan. Heeft 
niet indertijd onder algemene bijval J . A. N. Knuttel op grond 
daarvan het Parijse Liederhandschrift in het Bossche klooster 
Barbaradael gelokaliseerd57? En afgezien hiervan, mag het niet 
volkomen vanzelfsprekend heten, dat de vrome ziel een bij
zondere verering voor haar patrones aan den dag legt? Dat 
zij zich eerder gedrongen zal voelen op haar patrones te dich
ten dan op een andere heilige? In alle religieuze kunst ligt 
nu eenmaal de nadruk veel meer op het religieuze gevoel dan 
op het artistieke beleven58. Met dit feit zal degene die een bun
del religieuze poëzie bestudeert, terdege rekening dienen te hou
den en dit feit zal voor hem soms conclusies rechtvaardigen, 
die hij anders nimmer zou hebben kunnen verantwoorden. 

Er resten ons nog twee gedichten, die om aandacht vragen in 
zake de auteurskwestie, de liedekens no. XCV (blz. 170-171 ) en 
no. XCVI (blz. 172). Het eerste liedeken is blijkens de laatste 
strofe geschreven door een zuster uit 'Teresaas slot' ; daarmee 
kan dus in geen geval een zuster uit het Graafse Mariengraff be
doeld zijn, zodat wij in die dichteres een zuster van buiten het 
Graafse klooster ontmoeten. Het volgende liedeken blijkt in de 
laatste strofe geschreven te zijn door een zuster uit 'het Carme-
liten slot', waarmee men geneigd is het 'Teresaas slot' te identi
ficeren. Zouden deze beide liedekens misschien van Susanna 
Wes zijn en zou deze soms een Carmelites geweest zijn? In elk 
geval spreekt de dichteres in een van haar gedichten over het 
slot waarin zij getreden is59. Wij zijn jammer genoeg niet in staat 
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deze vragen op te lossen, doch het lijkt niet ongewenst ze hier 
op te werpen. 

De stelling van Alberdingk Thijm, dat W. v. Ravesteijn de 
dichteres van de liedekens uit ons manuscript geweest is en dat 
onze copiiste rechtstreeks uit haar werk copieerde, is niet lan
ger houdbaar gebleken. Wij hebben immers overtuigend aan 
kunnen tonen, dat ons handschrift gedichten en liedekens be
vat van verscheidene dichters en dichteressen. Vier hebben wij 
er met zekerheid kunnen noemen, nl. Maria Wes, W. v. Rave
steijn, Adriana de Bije en Stalpart van der Wiele ; drie met toch 
wel zeer grote waarschijnlijkheid, т . п . Alida Harthal, Susanna 
Wes en Barbara Peneel, terwijl wij bovendien nog herhaal
delijk een richting konden wijzen waarin de dichteres of dichter 
gezocht moest worden, zonder meer dan hoogstens een voor
naam te kunnen aangeven. 

Er is echter nog meer, dat ons uit het onderzoek naar de 
auteurs gebleken is, nl. dat lang niet alle gedichten en hedekens 
van Graafse oorsprong zijn. Van diverse liedekens immers mag 
men met zekerheid stellen, dat ze buiten het Graafse klooster 
hun ontstaan vonden. Deze tweede conclusie moeten wij stellig 
goed in het oog houden, wanneer wij van de auteurskwestie 
overstappen naar de bespreking van het ontstaan van onze 
bundel. 

B. Het ontstaan 

Wanneer ons manuscript nu niet het werk van één, maar van 
meer dichters en dichteressen bevat, moet er ook iemand ge
weest zijn, die de liedekens en gedichten bijeengelezen heeft. 
Dat de schrijfster van het origineel diegene was, ligt in elk ge
val zeer sterk voor de hand. 

Welke motieven kan zij echter gehad hebben om deze bundel 
samen te stellen? Deed zij het in opdracht van de kloosterleiding 
ten behoeve van de kloosterzang? Of deed zij het voor eigen ple
zier of eigen stichting, zoals er zo velen in heden en verleden zijn 
en waren, die ervan houden een poëzie-album samen te stellen? 
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Het lijkt ons zeker, dat het origineel niet ontstaan is als 
zangbundel voor de kloostergemeenschap. Twaalf zeventiende-
eeuwse liedekens hebben immers in het geheel geen melodie en 
bij vijf daarvan is dat het gevolg van het feit, dat de afschrijf-
ster vergeten had die melodie op te geven, zoals blijkt uit het 
feit, dat zij alleen het woordje 'voise' vermeldt60. De overige 
zeven liedekens moeten zelfs voor de kloosterzang ongeschikt 
genoemd worden, doordat zij wegens het individuele karakter 
van hun inhoud voor de grote gemeenschap van geen belang 
zijn. Daar komt nog bij, dat de bundel als onderschrift bij 
diverse liedekens enkele onontwarbare raadsels bevat61, die 
enkel voor een exclusieve groep van ingewijden van betekenis 
zijn. Als deze bundel ten gebruike van de kloostergemeenschap 
zoude zijn geweest, had men bovendien mogen verwachten, dat 
ook in deze bundel de liedekens en gedichten geordend waren 
volgens de feesten van het kerkelijke jaar of volgens de groepen 
als Kerst-, Paas- en Heiligenliederen, zoals wij van de katho
lieke liedboeken uit de zeventiende en achttiende eeuw ge
wend zijn. Als de kloostergemeenschap onze verzameling had 
gebruikt, zou daarenboven ons manuscript meer gebruiks
sporen hebben moeten vertonen en zouden in elk geval de fou
tieve opgaven van de bladzijden in het register door een of an
dere gebruikster hersteld zijn. Dat de bedoelde verbetering 
slechts eenmaal plaats vond62, pleit er duidelijk voor, dat het 
register nimmer intensief gebruikt is, waardoor wij het dan ook 
uitgesloten moeten achten, dat ons handschrift in handen van 
velen is geweest. Want de vrijwel chaotische plaatsing van de 
liedekens zou het gebruik van het register noodzakelijk hebben 
gemaakt, wanneer geregeld door velen uit deze bundel gezon
gen was. 

Er blijft ons dan ook geen andere mogelijkheid over dan aan 
te nemen, dat het origineel ontstaan is uit de religieus-dichter
lijke belangstelling van een zuster, die bij gevolg haar eigen 
stempel op de verzameling gedrukt heeft. 

Al blijft het theoretisch mogelijk, dat onze samenstelster 
diverse liedboekjes van anderen achter elkaar heeft ge-

133 



copieerd, toch lijkt deze mogelijkheid wel uitgesloten te moeten 
worden, wanneer men het handschrift zelf ter hand neemt. 
Wanneer ons manuscript inderdaad geen wezenlijke verschil
len vertoont met het origineel, is het onmogelijk, dat daarin 
diverse dichtbundels van diverse dichteressen achter elkaar ge
plaatst werden. Op geen enkele wijze immers is aldus een be
vredigende indeling te maken. De samenstelster van ons hand
schrift moet dus wel gedichten gecopieerd hebben en geen dicht
bundels. Het komt ons voor, dat zij in haar manuscript bijeen-
gegaard heeft datgene wat haar om enige reden de moeite van 
het bewaren waard was. 

Dit handschrift is in geen geval het verzamelde werk van een 
of meer auteurs, doch vertoont de typische trekken van een 
bloemlezing. Het is het werk van iemand, die her en der ver
spreide liedekens en gedichten vooral voor eigen stichting en 
genoegen heeft willen bewaren. 

Beschouwen wij de inhoud van het slotgedicht 'Einde voor 
Einde' - een gedicht dat, zoals wij boven reeds schreven63, zeker 
door de samenstelster van deze verzameling gedicht zal moeten 
zijn - , dan vallen ons enkele zinsneden op, die een bevestiging 
schijnen te geven van hetgeen wij tot heden erover gezegd heb
ben. 

In de eerste versregel lezen wij daar : 

Dit is door Jesus macht en sijne hulp geschreven. 
(no. CXVI, blz. 207) 

Dit laatste woord trekt vooral onze aandacht. De vereenzelvi
ging van 'dichten' en 'schrijven' is immers in de zeventiende 
eeuw nog nauwelijks begonnen64, zodat de samenstelster er ons 
aldus reeds opmerkzaam op schijnt te maken, dat zij meer 'ge
schreven' dan 'gedicht' heeft. In vs. 5 spreekt zij van 'dit 
boecxken' ; zij beschouwde haar werk dus blijkbaar als een ge
sloten geheel. Haar opdracht nu heeft alleen maar betrekking 
op God en niet op haar medezusters, die het eventueel als zang-
bundeltje zouden gaan gebruiken: 

ontfanckt dit boecxken dan mijn godt tot uwer eeren. 
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Dit laatste nu achten wij een sterk bewijs, daar men van de 
dicht- en liedbundels, die als zangbundels bedoeld zijn, ge
wend is een opdracht te krijgen aan 'die Christelijcke Catho-
lijcke Jeucht'85 om haar af te houden van 'die onsuyvere ende 
onmanierlijcke Gesängen des Wereldts' en te wijzen op het 
grote nut van 'Geestelijcke ende Godlijcke Lofsangen'. Derge
lijke uitlatingen vinden wij in de inleidingen of het voorwoord 
van alle zangboekjes uit die tijden terug. Reeds in het 'Devoot 
ende Profitelyck Boecxken' van 1543e6 luidt het : 

'Den gheest is bereet maer tvleesch is cranck. Daer om so 
vermane ie alle deuote herten / gheestelijc en weerlij с / dat 
si de gracie des beeren niet en versmaden / mer hem daer 
in neerstelijc oeffenen ende exerceren bi ghebuerten: als 
nu biddende den heere ende danckende : als nu met soeten 
sane den heere louende : als nu dat sware lichaem met een 
liedeken vander doot oft van dat strange oordeel ont-
weckende : als nu ghenade ende troost doer Maria soecken-
de aen haren sone lesum / twelck een yegelijc na sijn 
deuocie in dit geghenwoordich boecxken ouervloedelijck 
vinden sal.'8 7 

Zelfs laat de samenstelster van ons manuscript uitdrukkelijk 
in haar slotgedicht blijken, dat het haar bedoeling niet geweest 
is een zangbundel samen te stellen ten behoeve van het kloos
ter. Niet de gemeenschap noch de zanglust staat kennelijk in 
haar belangstelling, doch de enkeling en de leeslust. In vs. 7 
richt zij zich tot 

die geen die daar uijt sincht off leest88. 

Het is dus de enkeling en de leeslust die zij steeds in gedachten 
hield en niet de gemeenschap noch de zanglust. En ook al 
spreekt zij in vs. 9 in het meervoud van 'die daer in lesen', dan 
wijst ons het ontbreken van het woord 'singen' erop, dat de 
schrijfster hierbij in geen geval aan een gemeenschappelijke 
handeling gedacht heeft. 

Ook langs deze weg komen wij bij gevolg tot de opvatting 
over het ontstaan van deze bundel, die wij ons reeds op andere 
gronden hadden gevormd. Deze verzameling liedekens is een 
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persoonlijke bloemlezing, die niet voor de kloosterzang be
doeld was, doch voor de persoonlijke lezing en het persoonlijke 
gebruik. De keuze zal dan ook uiteindelijk enkel gebaseerd zijn 
op de persoonlijke voorkeur van de samenstelster. 

Uit onze beschouwing over het auteurschap is ons gebleken, 
dat onze bundel diverse liedekens bevat, die niet in het Graafse 
klooster kunnen zijn ontstaan, doch die van buitenaf daarin te
recht zijn gekomen. De vraag dringt zich nu onmiddellijk op, 
hoe deze daarin gekomen zijn. 

Bij de beantwoording van deze vraag biedt ons het ontstaan 
van de bundel een stevig houvast. De samenstelster heeft im
mers een keuze gedaan uit datgene wat haar bekend was. Nu 
zal haar werkwij ze om het strikt persoonlij ke van haar bedoelin
gen anders geweest zijn dan die van de samensteller van het 
'Deuoot ende Profitelyck Boecxken', die ertoe gekomen is 

'om met grote neersticheyt te doen soecken / bi gheestelike 
ende weerlike personen / in diueersche chloosteren / ste
den / ende / landen / alle gheestelike liedekens ende leyse-
nen diemen tot deser tyt toe heeft connen gheuinden ende 
ooc doen dichten so vele alst op dese tijt mogelij ck is ghe-
weest / ende die in een boec bi malkander gheuoecht / ghe-
lijck die tafel hier na volgende breeder wt wijst: op dat 
een yegelijc mensche ter eeren Gods doude mogen ver
lichten sinen gheest alle ydelheyt achter latende / die 
God den heer mishaget.'99 

De werkwijze van onze samenstelster zal minder systematisch 
geweest zijn. Zij zal haar keuze beperkt hebben tot het mate
riaal dat zij toevalligerwijze in handen kreeg. Zij zal dus ge
kozen hebben uit haar eigen werken, want zij zal stellig zelf ook 
wel eens creatief werk verricht hebben, en bovendien uit de 
liedekens die zij in haar jeugd of later had leren kennen of die 
in het klooster bekend waren of daar vervaardigd werden. 

In zoverre is onze liederenbundel dan ook geen typisch 
Graafse liederenverzameling, dat er ook vele liedekens in staan, 
die buiten het Graafse klooster en zijn mentaliteit om ontstaan 
zijn. 
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Het ontstaan van onze liederenbundel menen wij dus zo voor 
te moeten stellen: de samenstelster, die van aanleg een reli
gieuze en letterkundige belangstelling had, heeft datgene wat 
die belangstelling opwekte, zowel vóór haar intrede in het 
klooster als daarna, ijverig verzameld en na verloop van tijd in 
een soort 'poëzie-album' ingeschreven. Aldus is het ook be
grijpelijk, dat zij in haar verzameling zo weinig uiterlijke orde
ning heeft aangebracht. Deze voorstelling sluit de mogelijkheid 
niet uit, dat zij hier of daar gebruik gemaakt heeft van een be
staande verzameling of een liedboek ; het is immers opvallend, 
dat herhaaldelijk gelijksoortige gedichten achter elkaar ge
plaatst zijn70 en dat soms liedekens in dezelfde volgorde in ons 
handschrift en in een liedboekje voorkomen71. 

Noch op grond van de inhoud, noch op grond van de tijd van 
ontstaan, noch op grond van de volgorde van de feesten in het 
kerkelijk jaar is overigens in deze bundel enige ordening be
tracht. De kerstliederen en de heiligenliederen b. v. liggen vrij 
•willekeurig door de hele bundel heen verspreid. En terwijl in 
het begin van de bundel gedichten voorkomen uit 1666 en 1667, 
treffen wij verderop een gedicht aan uit 1659 en 1672. Op grond 
van deze historische 'ordening' heeft Alberdingk Thijm des
tijds72 het vermoeden uitgesproken, dat W. van Ravesteijn 
haar verzameling in 1667 begonnen zou zijn. Dat dit inderdaad 
het geval is, lijkt ons in het geheel niet uitgesloten, mits men de 
vermeende naam van de schrijfster vervangt door die van de 
verzamelaarster van de liedekens. 

Hoe dit echter ook zij, een feit is, dat in onze bundel geen 
ordening is aangebracht; alle gedichten lijken willekeurig ach
ter elkaar geplaatst. Gaan wij er nu van uit, dat de verzame
laarster telkens inschreef, wat zij toevalligerwijze ontmoette 
en wat haar ontroerde of anderszins trof, dan is dit vanzelf
sprekend. Nemen wij deze veronderstelling niet aan, dan blijft 
het een onoplosbaar probleem, waarom de verzamelaarster dan 
niet een van de ordeningsprincipen gekozen en gevolgd heeft, 
die in die tijd gebruikelijk waren. 
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Met deze voorkennis valt de vraag, hoe de verzamelaarster 
aan haar liedekens kwam, wel niet zonder meer op te lossen, 
omdat wij noch de verzamelaarster zelf kennen noch iets van 
haar relaties afweten. Doch wij hebben hiermede wel een mid
del in handen gekregen om iets over haar te weten te komen. 
Enerzijds immers bepaalt de verzamelaarster haar keuze; an
derzijds echter bepaalt de keuze de verzamelaarster. 

C. Keuze 

De compositie van onze liederenverzameling wordt niet ge
dragen door een vooraf bepaald schema ; er ontbreekt een in
delingsprincipe. Daarmede is echter het laatste woord over de 
compositie ervan nog lang niet gezegd; de problemen beginnen 
eerder nu pas. Want al bestaat er dan geen uiterlijk indelings
principe, een 'innerlijke' indeling bestaat er in elk geval. Daar
mede bedoelen wij dan, dat ondanks alles de gegeven volgorde 
er uiteindelijk geen van louter willekeur is, doch bepaald werd 
door factoren, die op hun beurt bepaald waren door het karak
ter van de verzamelaarster en de omstandigheden, waarin zij 
verkeerde. 

De verzamelaarster heeft haar stempel op de verzameling ge
drukt door de keuze, die zij per slot van zaken zelfheeft moeten 
doen. Zij heeft immers zeker niet alle liedekens en gedichten die 
zij kende, in haar bundel opgenomen. Zo bevat haar verzame
ling geen enkel wereldlijk lied en het is niet aan te nemen, dat 
zij in een tijd, dat men in elke huiskamer een luit vond73, geen 
enkel wereldlijk lied gekend heeft. Overigens bewijst het feit, 
dat zij voor de melodie meestal naar wereldlijke liederen ver
wijst, ons met voldoende duidelijkheid, dat zij ook op het ge
bied van het wereldlijke lied geen volslagen onbekende was. 

Zij moet dus in de haar bekende liedekens een schifting heb
ben aangebracht. Deze werd dan niet enkel door haar wereld-
ontvluchtende vroomheid bepaald. Want ook de geestelijke 
liedekens die zij kende, heeft zij niet alle opgenomen. Dit kun
nen wij gemakkelijk bewijzen door te verwijzen naar het liede
ken no. LXXXVII op blz. 157-158. Daaronder heeft Alber-
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dingk Thijm geschreven: '13 Maart 1672 Achter den geluk-
wensch in vaerzen bij de Professie van Juffr Maria Halkeet, nu 
genaemt Suster Paulina'. Het betrokken liedeken no.LXXXVII 
heeft dus aanvankelijk achter een feestlied gestaan en hangt 
daarmede ook ten nauwste samen. Alberdingk Thijm heeft bij 
de stukken die hij van de Heer Keyenberg te Grave met be
trekking tot het Graafse klooster gekregen had, ook het origi
neel gevonden, dat aan Suster Paulina op haar Professiedag is 
aangeboden en heeft daaruit het een en ander meegedeeld74. 
Stellig zal de verzamelaarster van onze liederbundel dus ook 
dit origineel gekend hebben, doch zij heeft dit in haar bundel 
om voor ons onbekende redenen niet op willen nemen. 

Overigens kan men zonder verder bewijs veilig aannemen, 
dat in het Graafse klooster heel wat meer liedekens gekend en 
gezongen werden dan die in onze bundel voorkomen. Van ver
schillende zijden weten wij immers, dat begijntjes, klopjes en 
zusters graag en veel zongen. De 'Maechden van den Hoek' te 
Haarlem zongen na tafel dikwijls geestelijke liederen75; de 
grote kenner van het begijnenleven, L. J. M. Philippen, wijst er 
ook herhaaldelijk op, dat de begijnen zowel aan de zang als aan 
de dichtkunst een grote plaats toekenden76. Ook uit de statuten 
en visitatieverslagen van de tertiarissen - tot welke onze 
zusters immers behoorden77 - weten wij, dat het zingen van 
liedekens soms zelfs een te grote plaats in beslag nam. Reeds in 
1455 nam het Kapittel van Utrecht78 op last van de visitatoren 
het besluit, dat de 'cantus frequentia et raritas' gematigd zal 
moeten worden79. En wanneer wij enkele liedekens uit de be
gijnenbundel van Sabbe doorkijken80, zijn wij er in het geheel 
niet zeker van, dat een dergelijk besluit voor goed een einde 
heeft weten te maken aan die 'frequentia et raritas' van dit 
soort liedekens. Wij nemen tenminste aan, dat er in dezen tus
sen 'begijnen' en 'tertiarissen' niet zo erg veel verschil bestaan 
zal hebben. 

Het mag dan ook niet te gewaagd heten te veronderstellen, 
dat onze verzamelaarster heel wat meer wereldlijke zowel als 
geestelijke liedekens gekend heeft. In het bijzonder zou men 
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geneigd zijn aan te nemen, dat in het Graafse klooster nog 
zeker middeleeuwse kerstUedekens gekend en gezongen moe
ten zijn. Diverse daarvan immers komen wij herhaaldelijk in 
geestelijke liedboekjes uit de zeventiende eeuw tegen en het 
is niet aan te nemen, dat ons klooster een uitzondering zou vor
men op deze regel van algemene bekendheid81. Doch ten over
vloede bewijzen de kerstliedekens uit ons manuscript zelf her
haaldelijk - wij zullen het later nog uitvoerig zien - hun mid
deleeuwse verwantschap zo al niet afhankelijkheid, zodat de 
betrokken dichteressen met het middeleeuwse kerstlied zeker 
vertrouwd moeten zijn geweest. 

Vervolgens wettigen ook de gladde alexandrijnen die wij her
haaldelijk in ons handschrift tegenkomen82, de veronderstel
ling, dat de verzamelaarster toch niet geheel en al een onbe
kende kan zijn geweest op het terrein van de renaissancistische 
letteren. 

Op grond van dit alles mogen wij dan ook gerust bewezen 
achten, dat de verzamelaarster een schifting aangebracht heeft 
in de haar bekende liederen. En de eerste en voornaamste eis 
die zij aan de op te nemen liedekens stelde, was hun religiosi
teit. Daarnaast schijnt zij duidelijk gemeden te hebben dat
gene wat door en door bekend was. 

Bij haar keuze ging de verzamelaarster - wellicht onbewust -
uit van de vrome inhoud en niet van de aantrekkelijke vorm 
van de liedekens. Dit kan ons alleen al hieruit blijken, dat in 
haar verzameling diverse dichtvormen, die in zich tegenstrijdig 
zijn, broederlijk naast elkaar voorkomen83. Iets dergelijks 
treffen wij weliswaar ook aan in 'Den Nederduytschen Heli
con' van 1610, die in zeker opzicht als een manifest van de let
terkundige vernieuwing van toen kan gelden84, doch onze 
bundel staat niet aan het begin, maar aan het einde van de 
renaissance in Nederland. Naast typische rederij kersverzen 
met hun rijmrijk gerijmei staan maatvaste alexandrijnen; 
naast traditionele verzen staan persoonlijk doorleefde85. Geen 
eenheid in vorm noch een voorkeur voor enigerlei vorm valt 
ook maar ergens te bespeuren. 
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Wel is het daarentegen duidelijk, dat de verzamelaarster een 
voorkeur had voor bepaalde thema's. Wij zouden in dit opzicht 
vier interessesferen kunnen onderscheiden, hetgeen natuurlijk 
niet wil zeggen, dat er in onze bundel geen enkel gedicht of 
liedeken voorkomt dat niet tot een van die thema's kan worden 
teruggevoerd. Doch van de 127 liedekens en gedichten behoren 
er maar liefst ongeveer 120 tot de betrokken groepen, zodat 
deze met recht tot de gebieden van de absolute voorkeur van 
de verzamelaarster gerekend mogen worden. 

Op de eerste plaats behoort hiertoe het kerstgebeuren. Op 
allerlei wijzen wordt dit in 32 liedekens uitgewerkt en uitge
beeld. Daarbij valt ons dan onmiddellijk op, dat het niet zo 
zeer de epische facetten zijn, die de verzamelaarster het sterkst 
blijken aan te spreken, doch de lyrische. 

Op de tweede plaats staat die groep van liedekens en gedich
ten, die de afkeer van de wereld uitspreken en de lof van het 
lijden verkondigen; waarin de zondaars worden vermaand en 
de mensen tot vroomheid worden aangespoord. Samenvattend 
zou men dit alles het thema van de verbetering van de wereld 
kunnen noemen. 

Op de derde plaats staat de groep van die vele gedichten en 
liedekens, die in rechtstreeks verband staan met het klooster
leven in het algemeen en met het klooster Mariengraff in het 
bijzonder. Natuurlijk treffen wij hierbij ook vele liedekens en 
gedichten aan, die bij de inkleding of de professie gedicht zijn, 
zoals het in die tijd ook bij de klopjes heel gewoon was86; het 
schrijven van dergelijke gedichten - ook Vondel heeft zich 
daarmee bezig gehouden87 - behoorde dus blijkbaar in die tijd 
tot de gewoonten88. Het kan ons dan ook niet verwonderen, 
dat men in bijna alle katholieke liedboeken uit die tijd voor
beelden van dergelijke intree- en professieliederen vindt. Zelfs 
treft men herhaaldelijk een soort standaardliedekens aan, 
waarin men nog slechts de naam van de feestelinge behoeft in 
te vullen89. In al die liedekens en gedichten die tot deze groep 
behoren, wordt in onze bundel echter in tegenstelling tot die in 
vele andere liedboeken steeds een zekere eigen stem gehoord; 
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steeds is er de poging tot individualisering van de inhoud. Op 
de tweede plaats schijnt ons kenmerkend voor deze groep in 
ons handschrift, de verheven opvatting die men van het kloos
terleven blijkt te hebben. Vindt men in andere liedboeken som
tijds een spottende toon aangaande het kloosterleven en de 
kloosterlijke staat, in ons manuscript overweegt altijd de vol
komen ideële houding met betrekking tot de kloosterlijke 
levensstaat. 

De vierde interessesfeer van de verzamelaarster is gelegen in 
de heiligenverering. Natuurlijk treedt daarbij de Mariaverering 
op de voorgrond, doch vele andere heiligen worden elk op 
eigen wijze geëerd; Franciscus, Mechtildis, Anna, Susanna, 
Maria Magdalena, Willibrordus - een zeer gevierde heilige in 
de tijd van de godsdienstvervolging90 - e.a. krijgen elk hun 
eigen lofzang. 

Behalve de persoonlijke voorkeur zijn de omstandigheden 
waarin de verzamelaarster verkeerd heeft, van invloed ge
weest op de samenstelling van de bundel. Zij moest immers 
haar keuze maken uit datgene waarmee zij op de een of andere 
wijze in contact gekomen was. Reeds hebben wij aangetoond, 
dat niet alle liedekens uit het Graafse klooster afkomstig zijn. 
Dit doet dan vanzelf de vraag rijzen naar de herkomst van de 
andere liedekens. 

Dit uit te maken is echter een uiterst moeilijke en riskante, 
zo al niet onmogelijke onderneming; de gegevens zijn immers 
schaars en merendeels indirect. Bovendien levert de opsporing 
van de eventueel reeds eerder en elders voorkomende liedekens 
grote moeilijkheden. In tegenstelUng met het geestelijke lied 
vóór de Kerkhervorming is immers het geestelijke lied daarna 
nog niet of hoogstens gedeeltelijk bestudeerd. Er is zelfs nog 
geen voldoende bibliografie van de katholieke liedbundels, die 
na 1500 verschenen zijn, voorhanden91. Ondanks de ijverige en 
stellig verdienstelijke nasporingen van Roes92, waarvan ook wij 
een dankbaar gebruik hebben gemaakt, is het zo noodzakelijke 
hulpmateriaal totaal onvoldoende voor een grondige en uitput-
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tende onderzoeking. Ondanks veel gezoek zijn wij er dan ook 
niet in geslaagd vele liedekens thuis te brengen. De resultaten 
van deze onderzoekingen zullen wij echter eerst in het volgende 
hoofdstuk meedelen93. Nu willen wij onze aandacht meer vesti
gen op de mogelijke kringen, waaruit onze verzamelaarster 
haar liedekens geput heeft. 

De eerste kring waaruit vele liedekens afkomstig zijn, is na
tuurlijk het Graafse klooster. Zoals wij reeds hebben aange
toond, zijn er ettelijke liedekens in ons manuscript die onom
wonden hun Graafse herkomst aantonen94. 

Een tweede kring, waaruit een reeks van liedekens af
komstig is, wordt stellig gevormd door haar vrienden en 
vriendinnen van vóór en na haar intrede in het klooster te 
Grave. Stellig is het liedeken van de jonghman die minderbroe
der geworden is96, op een dergelijke wijze in ons handschrift te
recht gekomen. Ook de liedekens van Maria en Susanna Wes en 
het gedicht van W. v. Ravesteijn zullen wel op een dergelijke 
wijze in het bezit van de verzamelaarster gekomen zijn, evenals 
de liedekens van de Carmelitessen96, met wie overigens, naar 
wij stellig vermoeden, òf Maria òf Susanna Wes bedoeld wordt. 
De hypothese van Thijm, dat het Graafse Professieboek wel 
onvolledig zou zijn97 en dat alle zusters die in ons handschrift 
vermeld staan, ook al komen hun namen niet in het Professie-
boek voor, toch tot de Graafse kloostergemeenschap gerekend 
moeten worden98, achten wij onaanvaardbaar. Diversen hunner 
hebben tot andere kloostergemeenschappen behoord, doch zij 
hebben waarschijnlijk in regelmatig contact met elkaar ge
staan. Zoals het 'Nieuwe Jaer ' van W. v. Ravesteijn sterk de 
indruk maakt een soort brief aan haar nichten te zijn99, zo 
staan er in ons handschrift meer liedekens en gedichten, waar
aan men het karakter van een briefwisseling in dichtvorm niet 
kan ontzeggen. 

Gaarne zouden wij uitvoerig ingelicht zijn over de kennissen
kring van onze verzamelaarster, doch rechtstreeks weten wij 
daarover totaal niets, omdat wij niet eens weten wie zij geweest 
is. Langs indirecte weg valt over die kennissenkring echter wel 
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het een en ander te zeggen. Zij onderhield een relatie met de 
Carmelitessen. Zouden uit deze bron misschien diverse van de 
liedekens op de H. Theresia, de H. Mechtildis en Susanna 
stammen? Het is immers opmerkelijk, dat in een dichtbundel 
van een tertiaris de H. Franciscus, haar stichter, geen enkel 
afzonderlijk lied krijgt, al wordt zijn naam wel herhaaldelijk 
zijdelings in andere liedekens vermeld100, terwijl de genoemde 
heiligen met vier liedekens vereerd worden. Stellig is er ook 
een relatie geweest tussen onze verzamelaarster en de Domini-
kanerorde; daaruit stamt immers het liedeken op de zeven 
heiligen van die orde101. Wellicht zal men ook een contact tus
sen onze verzamelaarster en de Jezuïetenorde moeten aan
nemen. Hoe konden immers anders het liedeken op Alouisius 
Gonzaga102 en dat op Franciscus Xaverius in onze bundel 
terecht komen103 evenals dat van St. Stanislaus a Kostka104, 
drie heiligen die in de zeventiende eeuw juist in de Jezuïeten
orde een sterke opgang maakten106. 

Opmerkelijk is het zeker, dat in ons handschrift gemist 
wordt datgene, wat wij in de meeste liedboekjes uit die tijd 
volop aantreffen, ni. de traditionele Latijnse gezangen als 
Adoro te devote, Jesus dulcís memoria e.d., de gloseliederen op 
het Onze-Vader, het Wees-Gegroet, op de Twaalf Artikelen des 
Geloofs. Ook vermeldenswaard is, dat wij in ons manuscript 
- dit eveneens in tegenstelling tot de gangbare liedboekjes -
geen enkel zuiver middeleeuws liedeken aantreffen, al vindt 
men wel herhaaldelijk passages die de middeleeuwse invloed 
duidelijk hebben ondergaan. 

De samenstelster moet dus welhaast met opzet het traditio
nele lied gemeden hebben ; zij moet het onbekende en hetgeen 
haar om enige reden aansprak, verzameld hebben en niet het 
bekende nogmaals te boek hebben willen stellen. 

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat ons manuscript 
een verzameling liedekens is, die de voorkeur van een vroom en 
dichterlijk nonnetje bijeengebracht heeft om datgene wat haar 
gemoed aansprak, voor zichzelf en voor anderen te bewaren. 
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NOTEN BIJ HOOFDSTUK IL 

1 Het anagram Ave/Eva is sinds de Middeleeuwen zeer ш zwang Vgl 
J A F Kronenburg с s s г Maria's Heerlijkheid in Nederland, dl V, 
blz 36-37, waar de auteur zich beroept op Arnold Gheilhoven, die in 
zijn 'Gnotosohtos' deze letterkeer heeft verklaard 
Dr J J Mak Middeleeuwse Kerstvoorstellingen (Utrecht-Brussel, 
Uitgeverij Het Spectrum, MCMXLVIII, wijst op het voorkomen van een 
dergelijk anagram in de volksliteratuur, blz 25 
Men zie ook A van Heck Eva-Maria in Levende Talen, no 212, 1961, 
blz 622 En Mnl Wdb I, blz 486 

2 Moeten wij hier soms denken aan een legendarische etymologie 'van 
Arabie' > Petrus Dathenus werd in zijn vriendenkring om zijn grote ge
leerdheid wel 'Pierre d'Athènes' genoemd (Zie Anton van Duinkerken 
Beeldenspel van Nederlandse dichters Prisma no 295, blz 53) Van 
'de Bije' naar 'd'Arabije' schijnt voor een Volksetymologie niet onaan
vaardbaar En Arabie gold voor het stamland van de wijzen uit het 
Oosten 

3 De spelling 'Teresa' - de juiste Spaanse spelling overigens - overheerst 
zelfs in het Graafse handschrift, wij troffen deze 14 maal aan, terwijl wij 
de spelling'Theresa slechts 4 maal opmerkten Merkwaardig is daarbij, 
dat wij deze spelling 3 van de 4 maal aantroffen in het hedeken no LXV 
op blz 116, waaronder het hier besproken anagram voorkomt 

4 De spelling 'Lieffde' is kennelijk de voorkeursspelling, zij komt zeker 
99 maal voor, terwijl de spelling 'liefde' slechts 5 maal door ons werd op
gemerkt 

5 Volksalmanak 1855 blz 226 
6 Prof Stephanus Axters o ρ Geschiedenis van de Vroomheid in de Ne

derlanden, dl I De vroomheid tot rond het jaar 1300 (De Sikkel, Ant-
werpen, 1950), blz XV 

7 Dr L Vander Kerken s j Religieus Gevoel en Aesthetisch Ervaren 
(Nijmegen-Antwerpen, 1945), hoofdstuk I I I , blz 40-53, inzonderheid 
blz 46-47 over de religieuze aktiviteit 

8 Vgl Prediker I 2 
9 Vgl WNT, XII, 2e stuk blz 4659 

10 Arms = Armen Voor dergelijke meervoudsvormen zie Weijnen Zeven-
tiende-eeuwse Taal, § 47, ook С G N de Vooys Nederlandse Spraak
kunst, 2e dr 1949, § 19 

11 Vgl o a hedeken no XVII, blz 31-32 
12 Kronenburg Maria's Heerlijkheid, dl II , blz 99 Mak Kerstvoorstel

lingen, blz 25 en 109-110 
13 Dr Sis Heyster Het Meisje (De Toorts, Heemstede, 1946), blz 8-9 

Vgl F J J Buytendijk De Vrouw (Het Spectrum, Utrecht-Antwer
pen, MCMLVI, 4e druk), blz 124 

14 Dr G J Hoogewerflf zegt het zo typerend met betrekking tot Joannes 
Stalpart van der Wielen (Bussum, MCMXX, blz 11) 'Zijn gedichten 
moesten stichten, sterken, leeren' 

15 Wilhelm Baumker Niederlandische geistliche Lieder nebst ihren Sing-
weisen aus Handschriften des XV Jahrhunderts Viertel]ahrsschnft fur 
Musikwissenschaft, Vierter Jahrgang, 1888, S 153-254 en 287-350 

16 Baumker а с S 166-167 en 326-328 
17 Men denke hier aan de zg 'Maechden van den Hoek' Vgl Haaricmsche 

Bijdragen XVII XVIII, X I X XX, XXIX XXX, XXXI, XXXII , 
XXXIV, XXXV, XXXVI XLII 
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1 θ Tal van bewij zen hiervoor vindt men bij Dr D de Man Hier beginnen 
sommige süchtige punten van onsen oelden zusteren (Nijhoff, 's-Graven-
hage, 1919) 

19 De voise 'Amarille, Je renunce ' vmden WÍJ op biz 7, 58, 76 en 89 
20 Alberdingk Thijm gebruikt in zijn artikel in Volksalmanak 1855 als 

aanduiding voor de zusters tertiarissen nu eens 'Begijntjes' dan weer 
'Juffrouwen' Het schijnt, dat de Gravenaars destijds vooral van 'Juf
frouwen'gesproken hebben Vgl blz 201, noot 3 

21 Ook Dr С Kruyskamp gebruikt in zijn 'De Refremenbundel van Jan 
van Doesborch', deel I, (Bnll, Leiden, 1940), blz XIX, een soortgelijke 
redenering 'Zijn uitgaven munten trouwens in ' t algemeen niet uit door 
zuiverheid van tekst en men krijgt met den indruk dat hij een zeer ge
letterd man was' 

22 vgl noot 17 
23 Zie hiervoor blz 75-78 
24 Wij menen, dat hier ook van toepassing is, wat Dr Edward Rombauts 

m zijn 'Leven en Werken van Pater Adnanus Poirters s j ' op blz 12 
schreef 'Het was toch vooral de religieuze herleving die het geheele 
Zuidnederlandsche leven m al zijn uitingen doordeesemde, en ook het 
karakter van de letterkunde bepaalde Niet zoozeer aan bijkomende 
factoren, als b ν de strenge censuur die de literatuur in de handen van 
de geestelijkheid zou gebracht hebben, of de aanhoudende oorlogen, die 
het volk godsdienstiger zouden gestemd hebben, zooals nog wel eens be
weerd wordt — moet de didactisch-moraliseerende strekking, die de 
letterkunde in de zeventiende eeuw aannam, toegeschreven worden, maar 
wel aan de actieve en intense werking van de nieuwe kloosterorden, die 
zich in onze streken als nergens anders vestigden, en door woord en 
schrift bijdroegen tot de godsdienstige herleving' Niet naar de letter, 
maar stellig wel naar de geest is deze voorstelling van zaken volledig 
op het Graafse klooster en op de Graafse letterkundige prestaties van 
tocpassmg 

25 Vgl blz 13-17 
26 Vgl blz 3 3 ^ 1 
27 Vgl blz 34-36 
28 Nederlandsche Liedboeken Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uit

gegeven liedboeken Samengesteld onder leiding van Dr D F Scheur
leer 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1912 ld Eerste Supplement 
ib 1923 

29 Vgl blz 36-^10 
30 Handschrift, blz 207 
31 Volksalmanak 1855, blz 243-244 
32 Vgl blz 8-13 
33 Vgl blz 26-33 
34 Bij wijze van voorbeeld van deze gebruikelijke methode geven wij hier

onder datgene wat het register onder A vermeldt 
Ach philis comt met mij in de stal fo 12 
Alsick in bethlems stal. fo 18 
Adieu mijn vader adieu mijn vrinden fo 70 
Al sent u godt u philis nu dit lijden fo 80 
Als ick acnschouwc t'gebordmjrde . . . . . f o 86 
Anna uijt Coninckhjck geslaght . . . fo 90 
Adieu mijn huijs mijn ouders en mijn fo 102 
Ach menschen die hier swemt ш swerels fo 162 
Al wat men inde werelt siet is fo. 163 



Aenvaert mij godt al ben ick fo 173 
35 Volksalmanak 1855, blz 232 I n ' O u d e en Nieuwe Kerstliederen be

werkt door Jos Alb Alberdmgk Thijm en Lamb Joann Alberdingk 
Thijm' (Amsterdam С L van Langenhuysen, 1Θ52) dichtte Thijm ver
scheidene hedekens uit het Graafse handschrift toe aan Susanna Wes, 
m η VI, blz 13-15, X I X blz 34-35 CXXII Dne andere hedekens, die 
ook in het Graafse handschrift voorkomen, ni nos IX, blz 20-21, 
XXVII, blz 44 en CXXIII werden echter met aan Susanna Wes toege
schreven, zonder enige motivering overigens In Volksalmanak 1855, 
blz 212 noot 1 weerspreekt Thijm deze 'ter goeder trouw verbreide dwa
ling' met betrekking tot Ucdeken no VI, blz 13-15 uit het Graafse 
manuscript, dat bij Thijm voorkomt als no XXX, blz 58-60 (vgl 
blz 302-303) Vgl blz 91, noot 52, hierboven 

36 Gerard Brom Geschiedschrijvers van onze Letterkunde N V Uitgevers
maatschappij 'Elsevier , Amsterdam, ζ j , blz 73-76 

37 Jan Romein De Biografie Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam, 1946, 
blz 106-108 

38 Anton van Duinkerken Dichters der Contra-Reformatie De Gemeen
schap Utrecht 1932 blz 90 

39 Volksalmanak 1855, blz 202 
40 Dr Jan Grootaers Maskerade der muze - (G J A Ruys Uitgevers

maatschappij N V Amsterdam, MCMLIV), spreekt op blz 50 van "een 
acrostichon als ontmaskeraar" vgl blz 52 

41 In het hs staat 'verclaert' Deze noodzakelijke verandering werd reeds 
door Thijm opgemerkt hij heeft dan ook in het manuscript boven 
'verclaert' geschreven 'aenvaert' 

42 In het hs staat Roept Boven de 'p werd echter reeds door een oude 
hand 'y geschreven Volgens het gebruik in ons handschrift hebben wij 
gespeld 'ij 

43 In het hs staat 'strecke' 
44 De copnste had aanvankelijk geschreven 'hadt ' , later heeft zij de 'n* 

boven het woord erbij geschreven 
45 In deze versregel is het woord 'en' overbodig Vgl hierboven blz 89, 

noot 19 
46 Het woordje 'en' staat in deze versregel m het hs tweemaal achtereen 

geschreven 
47 Zie hierboven blz 118-119 
48 De dialoogvorm treffen wij in de volgende hedekens aan nos XXXII, 

blz 51-52, XL, blz 70-71, LXXIX, blz 143-144 L X X X I X blz 160-
161, CVII. blz 193. LXVII, blz 118-119, LXXXII, blz 148 

49 Volksalmanak 1855, blz 227 
50 Voorbeelden van dichterlijke correspondentie zijn nos LXX, blz 124-

127,XCIV blz 168-169, CII blz 183 CHI, blz 184 
51 I n h e t H s s t a a t ' E e n ' 
52 Hs blz 190-192 no CVI Vgl Gvlde-Jaers / Feestdagen / of / Den Schat 

der Geesthjcke Lofsanghen / gemaeckt op elcken Feestdagh van ' t ge-
heele Jaer / door den eerw Heer J S V W Antwerpen, bij Jan Cnobbaert, 
1635, blz 30-33, VI Januanj 

53 Dat ook in Grave het geheimschrift destijds bekend verondersteld mag 
worden, blijkt ons uit 'Tooneel des Oorlogs', door L ν d Bosch, deel 4, 
blz 301-302, waar wij lezen 'Desen dag (nl 27 juli 1674) wierdeen 
Bode gevat / met een brief van de Marquis de Louv oy aan de Gouverneur 
van de Graaf zijnde in characters en cijfers geschreven' 
Ook onder de Jezuïeten bestond de gewoonte de correspondentie in 'een 
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bysonderen styl van schrijven' te voeren, waarmee een soort van geheim
schrift bedoeld wordt Zie Van Hoeck Schets, blz 126-127 

54 Dr W J A Jonckbloet Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde 
Tweede deel, derde uitgave (Groningen, J В Wolters, 1885), blz SOS
SIO 

55 Zie nos X I I I , XIV, blz 27 en 28, LX, blz 102-104, LXXX, blz 145, 
XCIV, blz 168-169, XCVI, blz 172, CXIII, blz 203 

56 In plaats van 'hemelrijck' heeft de copuste eerst geschreven 'eenicheijt' 
Toen zij haar vergissing echter bemerkte, heeft zij 'eenicheijt' doorge
haald en 'hemelrijck' erachter geplaatst 

57 Dr J A N Knuttel Het Geestelijk Lied in de Nederlanden voor de 
Kerkhervorming Rotterdam, 1906, W L & J Brusse, blz 61-62 

58 Dr L Vander Kerken S J Religieus gevoel en aesthetisch ervaren. 
Antwerpen-Nijmegen, 1945, hoofdstuk VII Religie en kunst, blz 100-
110 

59 In liedeken no XCIV, blz 168-169, zegt de dichteres 
Siet Jesus mijn beminde godt 
V dienaresse die haer heeft begeven 
Soo langh sij op aert sal leven / 
Alhier om u te dienen in dit slot // (vs 1—4) 

60. Hs hedekens nos XI, blz 23, XXI, blz 37, LIX, blz 101, LXXIV, 
blz 135-136, LXXXII, blz 148 

61 nl Hs blz 104 A A 10 15 11·8 soeckt 10-20· 
blz 11 S u u u u u u u — Godt 
blz 37 Adriana de Bije / annagramma / dina d'arabije / anna-

gramma / aij aende biddaer // 
blz 116 Theresa annagramma Raetse 
blz 189 Ster annagramma Rest 

62 Een latere hand verbeterde 202 in 204 na het liedeken 'Laet ons te samen 
nu gaen vieren' Onder de 'O' werden de blz 81, 92 en 97 door de copnste 
herschreven Dit schijnt echter geen kwestie van verbetering te zijn, 
doch verduidelijking, doordat de betrokken cijfers onduidelijk uitge
vallen waren 

63 Zie hierboven blz 114 
64 Etymologicum Teutonicae linguae studio et opera Comelii Kiliani 

Dufflaei Curante Gerardo Hasselto Arnhemiensi Traiecti Batavorum 
Apud Roelandum de Meijere MDCCLXXVII, vermeldt op blz 108 s ν 
'dichten', dictare, fingere, comminisci, commentari Dichten een lied, 
condere, componere, pangere carmen Dichter poeta, commentor, 
auctor inventor, excogitator Op blz 575 s ν 'schrijven' staat vermeld 
senbere, consenbere, ducere literas, pingere literas Schrijver scriba, 
scriptor, graphiarius, amanuensis, tabulanus, hbranus 

65 vgl Een Geestehjck / Lust- / Hooiken, / met schoone Lieffehjcke / Geeste-
hjeke Gesängen beplant / door een Catholijcken Pastoor // Men vrntse 
te koop tot Kevelaer, ζ j (approbatie M D С LXXXIII), blz А 2 

66 Uitgegeven door D F Scheurleer ('s Gravenhage, Nijhoff, 1889) 
67 1 с blz 6 
68 In het hs is het niet geheel duidelijk, of er nu 'sincht' of 'suicht' staat 

Omdat echter het liggende streepje boven de u/n ontbrak, hebben wij 
voor de η gekozen 

69 1 с blz 5-6 
70. De kerstliedekens staan b ν als volgt door de bundel heen verspreid : 

blz 12-21 (5 stuks), blz 34-36 (2 stuks), blz 58-60 (2 stuks), blz 79, 
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biz 85, biz 87-89 (2 stuks), biz 91, biz 100-101 (2 stuks), biz 128-132, 
biz 134-137 (3 stuks), biz 164-165, biz 185-192 (3 stuks) 

71 Zie verder biz 179-181 
72 Volksalmanak 1855, biz 234 
73 Dr Ρ J Meertens e a Adnanus Valerius Nederlandtsche Gedenck-

clanck Wereldbibliotheek N V \msterdam-Antwerpen, MCMXLVII 
biz XLIV 

74 Volksalmanak 1855, biz 235-239 
75 Vgl Theissing Over Klopjes en Kwezels, biz 95 
76 L J M Philippen Onze Begijntjes De Nederlandsche Boekhandel, 

Antwerpen, 1944, blz 89-92 Theissing 1 с , blz 88-91 Maunts Sabbe 
Een Begijnenhedcrboekje uit de 18e eeuw In 'Volkskunde', 17e j g , 
1905, blz 229-238, 18e jg , 1906 blz 97-105 

77 Fuit in Oppido Graviensi olim Bcginanum vulgo Begijnhof, cujus 
Sórores assumpserunt Regulam Tertiam S Francisci anno 1459 die 13 
Aprilis die veneris sancto' Zie Histona Ecclesiastica Ducatus Geldriae 
Authore Joanne Knippenbergh Bruxelhs, Typis Francisci Foppens, 
MDCCXIX, blz 290 

78 W Nolet-Dr Ρ С Boeren Kerkelijke Instellingen m de Middeleeuwen 
Urbi et Orbi Amsterdam, MCMLI, blz 431 

79 David de Kok Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Kla
rissen en Tertiarissen vóór de Hervorming Kemmk & Zoon, Utrecht, 
1927 ( = Werken Historisch Genootschap, derde sene no 52), blz 127. 

80 Sabbe, а с Men lette vooral op de drinklied]es en de kluchtige liederen 
81 In het register achter het bekende werk van J A N Knuttel Het 

Geestelijk Lied in de Middeleeuwen, kan men zien hoe vaak middel
eeuwse liederen in latere bundels nog voorkomen Toch is het aantal 
door Knuttel benutte latere katholieke liedboeken betrekkelijk genng 

82 Zuivere alexandrijnen treffen wij aan m de volgende hedekens, nos XXX, 
blz 48, CII blz 183 onderschrift, CHI, blz 184, CV1II, blz 194, 
CXVI blz 207 

83 Behalve een typisch processielied (no CX) bevat de bundel enkele zui
vere refreinen (nos I I en L) en een liedcken met een typisch middel
eeuws refrein (no CIV) Naast hedekens in een simpele kwatnjnvorm 
(LXXVIII, CIV, CXI) vinden wij er vele andere met een ingewikkelde 
strofenbouw (LXXXIX, LV, CVI) 

84 Vgl ook Den Bloem-Hof van de Ncderlantsche leught uitg Dr L 
M van Dis en Dr Jac Smit (Wereld-Bibliotheek Amsterdam-Ant
werpen 1955), blz V-XVII 

85 Β ν nos IV, Х Ш , XXI, XXX, XLIV, LXVIII, LXXVII, 1С, CVIII, 
CIX, CXI, CXVI 

86 Theissing 1 с , blz 88-91 
87 'Ten onrechte is door het rijmgeknutsel der 18e en 19-eeuwse brood- en 

vleidichters deze dichtsoort mm of meer in discredici gekomen, dat 
beseft men eerst goed, wanneer men de uitnemende keur van famdie-
gedichten nagaat, ons door Vondel nagelaten' Zie Dichterschap en 
Werkelijkheid (Uitg W de Haan N V , Utrecht ζ j , blz 98) 

88 F van Duyse Gedichten bij eerste Missen, Bestedingen en Geestelijke 
Jubilacums In Volkskunde, 18e j g , 1906, blz 12-24 

89 b ν in Euangehsche / Leeuwerck, / ofte / Histone-Liedekens / op de / 
Euangclicn der Sondagen // Gemaeckt door С D Ρ / Den tweeden 
druck / verbetert / vermeerdert / ende met Muzijck verryekt t 'Ant-
werpen / Ter Druckery van Herman Aeltse / bij de Deventer Hout-
maerkt /1682 //De bedoelde hedekens vindt men daar vanaf blz 187 
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90 Paul Ρ V van Moorsel De devotie tot St Willibrord in Nederland van 
ongeveer 1580 tot ongeveer 1750 In Ons Geestelijk Erf, deel XXXI, 
1957, blz 337-361 

91 J J Mak Dit is een Suuerhjc Boecxken Wereldbibliotheek η ν , Am
sterdam-Antwerpen, 1957, blz - Ш 

92 Η Roes Katholieke Geestelijke Liederboekjes In Sint-Gregonusblad, 
1898-1900 Ook afzonderlijk uitgegeven, ζ j , ζ d 

93 Zie verder, blz 155-195 
94 nl de hedekens nos XIII , blz 27, XIV, blz 28, XXI, blz 37. XLIII , 

blz 76,LXIV, blz 115,LXXXVII, blz 157-158, LXXXVIII, blz 159, 
1С, blz 178-179, CVII, blz 193 Daarnaast zijn er echter nog vele andere 
hedekens, die zo goed als zeker uit het Graafse klooster stammen, hoewel 
het met rechtstreeks te bewijzen valt, nl LXVII, blz 118-119, LXVIII, 
blz 120, LXXVII, blz 140, LXXIX, blz 143-144, LXXX, blz 145, 
LXXXI, blz 146-147. LXXXII, blz 148. XCVII, blz 173. C, blz 180-
181, CXIII, blz 203, CXVI. blz 207 

95 Hs blz 170 
96 Hs blz 102-104 
97 Volksalmanak 1855, blz 233 
98 Dit gold dan voor Thijm vooral voor W van Ravesteijn, Susanna Wes 

en Barbara Peneel 
99 Hs blz 124-127 Vgl hierboven blz 119-120 

100 nl in de hedekens nos XXI, vs 28, LX, vs 25, LXIV, vs 4, LXXVII, 
vs 8, LXXXI, vs 11 en 27. LXXXII. vs 3. 12 en 17 

101 Hs blz 107-114 
102 Hs blz 70-71, no XL 
103 Hs blz 121-123, no L X I X 
104 Hs blz 65-67, no XXXVIII 
105 Wat Sint Franciscus Xavcnus betreft, blijkt de verering b ν bij Fran

ciscus Costerus S J (zie voor diens werk de noten bij hoofdstuk I I I , blz 
293, noot 80) op tal van plaatsen In de stadsrekeningen van 's-Hertogen-
bosch troffen wij de volgende uitgave aan de Bossche Jesuieten aan 
'1621/2 45 potten wijn, bij het spelen van de comedie van den heiligen 
Ignatius en Xavenus door de jongens en andere d a a n n werkzaam, Ы 
1299' Vgl Hermans Geschiedenis der Rederijkers in Noord-Brabant 
2e stuk, blz 167 Dat Stanislaus a Kostka m de kringen der Jezuïeten 
vereerd werd bhjkt uit 'Afbeeldinghe van d'eerste eeuwe der Societeyt 
Jesu' (Antwerpen 1640), waarin de heilige door Poirters op de bladzijden 
212 en 520 werd bezongen Wat Alouisius Gonzaga betreft, zie blz 292, 
noot 76 en blz 293, noot 82 
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HOOFDSTUK III 

DE WAARDE VAN ONS HANDSCHRIFT 

Om twee redenen is de bestudering van ons handschrift van 
belang. Op de eerste plaats is het manuscript nog nooit in zijn 
geheel object van studie geweest, terwijl de details die er reeds 
uit medegedeeld of afgeleid zijn, lang niet alle de objectieve 
waarheid vertegenwoordigen. Op de tweede plaats zijn de di
verse facetten van de bundel zelf de aandacht meer dan waard. 

1. OUDERE LITTERATUUR 

Feitelijk is ons manuscript slechts eenmaal voorwerp van 
wetenschappelijk onderzoek geweest, nl. in de studie van 
J . A. Alberdingk Thijm: Het Begijnenklooster, te Grave, en 
zijne dichteresse, geschetst hoofdzakelijk volgends gelijktijdige 
ongedrukte handschriften1. Doch dat was in het begin van de 
studie onzer letterkunde, toen ongevormde, maar fel geïnteres
seerde en verwante naturen zich met de studie van de letter
kunde bezig hielden. Dat was in de tijd, dat scheppende kunste
naars als Jacob van Lennep, Potgieter, Da Costa, Busken Huet, 
Alberdingk Thijm buiten de officiële en vrij onvruchtbare aka
demische wetenschap van hun tijd om hun vaak voortreffelijke 
letterkundige studies ten beste gaven. Doch tegenover de voor
delen, die het wetenschappelijke werk van deze kunstenaars-
litteratuurhistorici kenmerken, nl. 'hun persoonlijke voeling 
met de schoonheid, hun aangeboren smaak, hun inspirerende 
intuïtie', staat als groot nadeel 'hun eenkennigheid, waardoor 
hun bijdragen in de regel even impressionistisch als fragmenta
risch uitvallen'2. Deze algemene typering gaat voor de weten-
schappelijke produktie van Thijm in zijn geheel3 wel heel in het 
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bijzonder op en zeker met betrekking tot het bovenvermelde 
essay, dat ons in dit verband natuurlijk het meest interesseert. 

Thijms intuïtie inspireerde hem de idee van de ene dichteres 
en haar ZANGbundel; zijn creatief vermogen vormde de plas
tische beelding van het nonnetje, zingend te midden van haar 
medezusters; zijn smaak en zijn zin voor schoonheid deden 
hem er niet voor schromen de teksten soms ingrijpend te wijzi
gen4; zijn eenkennigheid belette hem om de intuïtieve idee op 
grond van de geconstateerde feiten los te laten en dreef hem er 
soms toe rare sprongen te maken ten einde die idee toch maar 
te kunnen handhaven5; zijn eenkennigheid belemmerde hem 
bij een onpartijdig en nauwkeurig onderzoek en deed hem al 
gauw vrede nemen met het gevondene, wanneer dat tenminste 
in overeenstemming was met de idee, die hij er zich al bij voor
baat van gevormd had. Alleen op deze wijze kunnen wij het ver
klaren, dat Thijm alleen de ondertekening van W. v. Ravesteijn 
ontdekte en de overige ondertekeningen over het hoofd zag6. 

Deze studie van Thijm is voor het eerst verschenen in de 
'Volksalmanak voor Nederlandsche Katholieken' van 18557 en 
deze gerichtheid op het brede, negentiende-eeuwse, goed-ge
lovige katholieke volk heeft niet nagelaten een uitgesproken 
populair-wetenschappelijk stempel op deze pubücatie te druk
ken. Thijms bedoeling is het altijd geweest bekendheid te geven 
en liefde op te wekken voor onze oude katholieke letteren8 ; en 
daarvoor was hij bereid heel veel op te offeren, wat de moderne 
onderzoeker weet te moeten handhaven, wil hij zijn weten
schappelijke opdracht : de uitbreiding van het menselijke waar-
heidsbezit, naar behoren kunnen vervullen9. 

Thijm ging echter zo ver, dat hij eigenmachtig veranderin
gen in tekst en melodie aanbracht, wanneer hij ervan overtuigd 
was, dat de tekst of de melodie in haar oorspronkelijke gedaan
te in de oren van zijn tijdgenoten belachelijk of onbeschaafd 
zou klinken10. 

De wetenschappelijke onderzoeker van deze tijd zal dus in 
geen geval meer vrede kunnen nemen met datgene wat Thijm 
hem in zijn artikel voorhoudt. 
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Hier komt echter nog bij, dat Thijm in zijn studie nogal vlot 
en dus oppervlakkig te werk is gegaan. Hij ziet b.v. herhaalde
lijk chronogrammen over het hoofd11. Hij heft de juichtoon 
aan, wanneer hij één gedicht ondertekend vindt met de naam 
W. v. Ravesteijn12 en weet blijkbaar niet, dat er nog meer liede
kens ondertekend zijn, maar met andere namen13. Hij heeft het 
register over het hoofd gezien, hetgeen hem toch menig interes
sant detail had kunnen geven, o.a. met betrekking tot de tekst
kritiek14. Hij geeft een vluchtige schets van de geschiedenis 
van het Graafse begijnenklooster op grond van oude hand
schriften uit het klooster zelf, doch ziet herhaaldelijk belang
rijke gegevens over het hoofd; zo gebruikt Thijm voor zijn stu
die wel het boek van Dr. Jan J. F. Wap: Geschiedenis van het 
Land en der Heeren van Cuyk15, doch het is hem - en tot heden 
allen die zich met deze materie bezig hielden - ontgaan, dat in 
het testament van Ju t ta van Nassau, weduwe van de grote 
weldoener van Grave, Jan I16, Heer van Cuyk, een zinsnede 
voorkomt, die voor de geschiedenis van het Graafse klooster 
van groot gewicht is17; in dit testament nl., dat gedateerd is op 
25 Januarij 1312, worden goederen en geld nagelaten o.a. aan 
de 'begghinis de Gravia quadraginta solidos'18, waaruit dus 
blijkt, dat het Graafse begijnenklooster een wel zeer oud be
gijnhof is geweest. 

Zowel wegens de wetenschappelijke houding als wegens de 
wetenschappelijke werkwijze van Alberdingk Thijm is het in 
het geheel geen overbodige weelde het handschrift nogmaals 
aan een onderzoek te onderwerpen. Want al datgene wat in 
latere publicaties over dit onderwerp vermeld wordt, staat of 
valt met het werk van Thijm. Voorzover wij tenminste hebben 
kunnen nagaan, putten alle latere beschouwers uit diens stu
die. 

Wie zich om gegevens over de Graafse begijnen en tertiaris
sen wendt tot de aangewezen figuur in dezen, L. J. M. Philip
pen19, komt bedrogen uit, want deze geeft niets meer dan wat 
Thijm erover geschreven heeft en dat dan nog in beknopte 
vorm. Evenmin levert de raadpleging van het Monasticon Ba-
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tavum2 0 enig resultaat voor de kennis van de oudere geschiede
nis van het begijnhof; zelfs staat daar bij de aanvankelijke be
spreking onze dichtbundel niet eens vermeld ; dit gebeurde pas 
in het supplement op deel I door David de Kok O.F.M.21, doch 
daar vinden wij dan nog niets meer dan wij al wisten uit Thijm 
en uit de catalogus van het Genootschap voor Kunsten en 
Wetenschappen in Noord-Brabant. 

Ook uit de regionale geschiedschrijving is er voor ons zeer 
weinig te putten, wat voor onze studie van belang is. Het Me
moriaal van Paringet en van Alen22 is enkel 'Beschryving van 
de stad Grave, en den Lande van Cuyk. Der selver tydelyke 
Heeren, hunne regeringe, wedervaaren, rechten, privilegien, 
costumen en usantien' en gaat dus aan het gehele godsdienstige 
leven voorbij. Bij de latere geschiedschrijver Hendrikx23 vin
den wij wel enkele gegevens doch deze zijn telkens uitermate 
summier gehouden, omdat Hendrikx het plan had, zoals hij 
herhaaldelijk24 meedeelt, om in een apart werk de geschiedenis 
van broederschappen en gilden, openbare gebouwen en kerke
lijke instellingen te beschrijven. Voorzover wij weten, heeft 
Hendrikx jammer genoeg dit plan nooit ten uitvoer gebracht. 
Afgezien van enkele partiële aanvullingen op de geschiedenis 
van het klooster Mariengraff, zoals die van Goossens26 en die 
van Hegeraat2*, is de hele regionale geschiedschrijving de 
Graafse begijntjes en tertiarissen voorbijgegaan. 

Evenmin is ons manuscript doorgedrongen tot de wereld van 
de litteratuurwetenschap. In de geschiedschrijving van onze 
letterkunde is het onbekend gebleven, zodat het zelfs in de 
grote 'Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden'27 niet 
vermeld werd; over de geschiedenissen van kleiner for
maat behoeven wij dus niet eens meer te spreken. Slechts 
Alberdingk Thijm heeft ook over de letterkundige betekenis 
van het handschrift gesproken en heeft er gedichten uit opge
nomen in zijn studie en in enkele bloemlezingen28. Daaruit 
werd door Van Duinkerken geput voor zijn 'Dichters van de 
Con tra-Reformatie'29 onder vermelding van de foutieve be
naming Maria van Grave30. Het werk van Van Duinkerken 
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werd op zijn beurt weer gebruikt door J. J. Mak31 en Chr. Leef-
lang32, zodat wij bij beiden dezelfde foutieve auteursnaam ver
meld vinden. Overigens is ons geen enkele bloemlezing of stu
die bekend, waarin werk uit ons handschrift werd opgenomen 
of waarin ons handschrift voorwerp van uitvoerige studie 
was. 

Wanneer wij dus de geringe en oppervlakkige belangstelling 
bemerken, welke er tot heden steeds voor ons handschrift is 
geweest, is het duidelijk, dat de hernieuwde bestudering van 
het Graafse liederenhandschrift volledig gerechtvaardigd is. 
Doch er zijn nog meer en nog andere redenen dan deze, die de 
bestudering ervan zelfs zeer gewenst kunnen maken. 

Ons handschrift is een belangrijk handschrift; misschien wel 
niet zo zeer als letterkundig produkt, hoewel het als zodanig 
zeker een bescheiden plaats verdient, doch vooral als verzame
ling liedekens van Brabantse nonnekens. In dit opzicht is ons 
manuscript bijna enig te noemen. Daarom juist, is het van 
groot belang zowel voor de kennis van de Brabantse letterkun
de uit de zeventiende eeuw als voor de kennis van de spirituali
teit ; zowel voor de kennis van het katholieke lied na de her
vorming als om zijn strikt letterkundige waarde. 

Het is over de genoemde waarden, dat wij hierna afzonder
lijk zullen uitweiden. 

2 . HET GRAAFSE HANDSCHRIFT ALS VERZAMELING LIEDEKENS 

Wij hebben reeds aangetoond, dat het Graafse handschrift 
niet het werk is van een en dezelfde dichteres33, doch dat het 
werk bevat van meer schrijvers en schrijfsters. Bovendien kun
nen zeker niet al deze dichters en dichteressen in het Graafse 
klooster gesitueerd worden; Stalpart van der Wiele, de jongh-
man, de Carmelitessen behoren in geen geval in de Graafse 
kloostergemeenschap thuis34. Ons manuscript is bij gevolg een 
bonte verzameling liedekens en het is derhalve van belang na 
te gaan, uit welke directe bronnen deze afkomstig zijn. 

Van de 117 liedekens menen wij er zeker 17 als origineel te 
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kunnen aanwijzen. Het zijn die liedekens, die óf rechtstreeks 
gericht zijn tot Graafse zusters óf op andere wijze hun oor
sprong verraden óf door hun acrostichon hun ruimtelijke be
perktheid bewijzen. Het zijn de liedekens van of aan Maria Wes 
op blz. 11, 48, 183 en 184, nos. IV, XXX, CII en CHI; van of 
aan Susanna Wes op blz. 168-169, 194 en 195, nos. XCIV, 
CVIII en CIX; aan Fulgentia Coeberchs op blz. 27 en 28, 
nos. XI I I en XIV, waarin vs. 8 luidt : 'Is dit u Clooster van 
marien graft'; aan Maria van Meerwijck op blz. 115, nos. 
LXIV; van Adriana de Bije op blz. 37, no. X X I ; van Barbara 
Peneel op blz. 76, no. XLII I ; van W. van Ravesteijn op blz. 
124-127, no. LXX ; van een dochter die de werelt verlatende op 
blz. 193, no. CVII, waarvan de vierde strofe zich rechtstreeks 
richt tot de 'dochters vande graefï', terwijl in de derde strofe 
gesproken wordt van 'hier in maria graft' ; van Alida Harthai 
op blz. 178-179, no. 1С. Bovendien moeten wij het liedeken van 
een jonghman die minnebroer is geworden op blz. 102-104, 
no. LX, als origineel beschouwen om zijn enigszins persoon
lijke inhoud en om het geheimzinnige (doch zeker zinvolle) 
onderschrift3 5. Ook lijkt ons het slotgedicht op blz. 207, no. 
LXVI : 'Einde voor Einde' duidelijk als besluit van deze ver
zamelbundel geschreven, zodat wij dat ook voor origineel hou
den. 

Het zou verkeerd zijn te menen, dat alle overige gedichten en 
liedekens zonder meer ontleend genoemd moeten worden. Van 
de meeste liedekens ontbreken ons immers afdoende bewijzen 
zowel voor de ene als voor de andere bewering, al vinden wij 
herhaaldelijk gegevens die ons een mogelijke aanwijzing kunnen 
verschaffen. Zo vinden wij in het handschrift 11 liedekens, die 
wij als Intree- of Professieliedekens zouden willen betitelen, nl. 
op de blz. 118, 140, 143-144, 145, 146-147, 148, 157-158, 159, 
170-171, 180-181 en 203, nos. LXVII, LXXVII, LXXIX, 
LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXVII, LXXXVIII, XCV, 
C, CXIII. Nu zijn deze zeker gebruikt bij de intrede of profes
sie van een Graafse zuster of een Carmelites, doch deze liede
kens missen alle individualiteit of zinspeling op de soms met 
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name genoemde zuster (dit in tegenstelling met de bovenge
noemde liedekens die wij als origineel hebben aangeduid) en op 
grond daarvan wordt het moeilijk zonder meer te besluiten, dat 
deze dus ook voor die bepaalde zuster zijn gemaakt. Zeker 
wanneer men weet, dat in vele zeventiende-eeuwse liedbundels 
standaard-intree- en professieliederen voorkomen, waarin 
hoogstens de naam van de feesteling (e) behoeft te worden in
gevuld38. Op blz. 120, no. LXVIII , staat een soort begijnen-
liedeken, doch ook dit staat geen enkele verdere conclusie toe. 
Evenmin doet dat het liedeken op blz. 141-142, no. LXXVIII , 
dat geschreven werd 'Ter eeren de h. Moeder godts in onsen be
legerde noot'; het is natuurlijk mogelijk, dat met dit beleg dat 
van 1674 is bedoeld, waarvan een ooggetuige verklaarde: 'Den 
21. (Augusti) wierd met 2. Mortieren aen de Landzijde, 3. aen 
dese zijde, en noch 3. in des Coll. Golsteyns Quartier geschoten ; 
als mede naderhand uyt Hoenderbeecks Quartier met bomben 
en gloeyende kogels, waer door meest alle de huysen in de Stad 
wierden plat geschoten, so dat de belegerde ten laetsten veel 
haer verblijf in hollen van de Wal moesten nemen.'37 Het beleg 
van 1674 biedt dus aanleiding genoeg om van noodtoestand te 
spreken, doch overigens is er geen enkel argument te vinden 
voor de bewering, dat dit liedeken betrekking heeft op het be
leg van Grave in 1674. 

Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat zeker 17 liede
kens origineel zijn, terwijl 13 liedekens wel een aanduiding van 
hun afkomst geven, doch deze is te zwak om tot een definitieve 
oordeelvorming te komen. 

Van 17 andere liedekens kunnen wij met zekerheid zeggen, 
dat ze ook in andere liederenbundels voorkomen en tenminste 
met een hoge mate van waarschijnlijkheid, dat het Graafse 
handschrift ze heeft ontleend. 

Zeker ontleend moet genoemd worden het liedeken op blz. 
190-192: 'V oordeel aenden Coninck geeft'; wij troffen dit im
mers aan bij Stalpart van der Wiele: 'Gvlde-Jaers / Feest
dagen /of/ Den Schat der Geestlij cke Lofsanghen / gemaeckt 
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op elcken Feestdagh van 't geheele Jaer / door den eenv. Heer 
J.S.V.W.' (Antwerpen, bij Jan Cnobbaert, 1635), blz. 30-33. 
Wij vonden echter dit liedeken ook terug in 'Het / Paradijs / 
der / Geestelijcke en kerckelijcke / Lof-sangen, / op de princi-
paelste Feestdagen des / gheheelen laers. / Geplant, / door 
Salomonem Theodotum / ... Den sevensten Druk... / t'Amster-
dam. / Voor de Weduwe van J. van Metelen / 1679 / ', blz. 
116-118. De eerste druk echter van het laatstgenoemde werk 
verscheen te 's-Hertogenbosch bij Jan Scheffer in 162138,14 j aar 
voor de posthume uitgave van de Gulde-Jaers Feestdagen. 
Deze eerste druk bevat echter het bedoelde hedeken niet. 

Toch ligt hier een probleem. Heeft Salomon Theodotus het 
bedoelde liedeken rechtstreeks van Stalpart gekregen ter op
neming in zijn hedboek óf heeft Stalpart het liedeken soms uit 
Theodotus geput? In 1622, 1624, en 1628 heeft Stalpart bij 
Scheffer werk uitgegeven39, zodat beiden elkaar gekend moeten 
hebben. Daar staat echter tegenover, dat Stalpart - ruw ge
schat - een 2000 liedekens op zijn naam heeft staan en gezien 
de drukke pastorale werkkring en zijn langdurige en voort
durende studies lijkt de vraag gewettigd, of hij wel zoveel 
hedekens geschreven kan hebben, of met andere woorden niet 
ettelijke liedekens als ondergeschoven hedekens beschouwd 
moeten worden, hetgeen voor die tijd zeker niet tot de onmoge
lijkheden behoort. 

Het beantwoorden van het gestelde probleem valt echter 
hier buiten onze strikte taak, hoewel het ons voorkomt dat der
gelijke vragen voor de geschiedenis en de kennis van het geeste
lijke katholieke lied na de Hervorming niet van belang ont
bloot zijn. 

In elk geval is het uitgesloten, dat het liedeken uit het Graaf-
se handschrift het originele is. Dit blijkt nog te meer, wanneer 
wij de varianten overzien. 

vers Hs. Grave Stalpart Paradijs 
5 ghij hebt ghij hebt G'hebt 

11 webbe web web 
15 soolaethij soo'n laet ghij soo 'n lae tghy 

158 



37 
39 
50 
53 
67 
71 

haer hen 
sijn sij 
van woningh van woningh 
steunen steunen 
staet schoot 
heische hemelsche 

haer 
sij 
van oogen 
steunde 
schoot 
Hemelsche 

Overzien wij deze varianten, dan is onmiddellijk de conclu
sie gewettigd, dat de tekst van het Graafse manuscript niet de 
originele kan zijn, omdat verschillende versregels, nl. 15 en 71 
onbegrijpbaar misvormd zijn, terwijl de lezingen van de be
trokken versregels bij Stalpart en Theodotus een begrijpelijke 
tekst geven. De Graafse tekst is dus in elk geval een ontleende 
tekst. 

De tweede conclusie, die wij menen uit de varianten te kun
nen trekken, is, dat men zonder meer zeker niet kan beweren, 
dat de tekst bij Stalpart de beste is, zoals men toch zou mogen 
verwachten, als hij er de dichter van was. De lezingen van de 
verzen 50 en 53 schijnen ons immers minder acceptabel dan die 
bij Theodotus. Nu is het zeker waar, dat de tekst van dit liede
ken voor de uitgave van 1635 niet door Stalpart zelf is ver
zorgd, wij moeten in ons oordeel dus de grootste voorzichtigheid 
betrachten, daar de tekstbezorger zich in vroeger jaren steeds 
in onze ogen een onhebbelijke mate van vrijheid daarbij ver
oorloofde. 

Als derde conclusie mogen wij stellen, dat het niet uit te ma
ken is, aan welke bundel het Graafse handschrift het desbe
treffende liedeken heeft ontleend. Het zou evengoed Stalpart 
als Theodotus of een door ons nog niet gekende bron kunnen 
zijn. Dit laatste lijkt ons op grond van de varianten zelfst het 
meest waarschijnlijk. Toch valt het niet te ontkennen, dat er 
van oudst contact moet hebben bestaan tussen de Graafse be
gijnen en 's-Hertogenbosch40, zodat 's-Hertogenbosch voor dit 
liedeken zeker - evenals voor diverse andere liedekens trou
wens - als leverancier in aanmerking komt. Daarnaast staat 
echter het feit, dat de grootmoeder van Stalpart geheten was 
Odilia van Cuyck de Bye41, zodat de mogelijkheid niet is uitge-
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sloten, dat Stalpart enigszins geparenteerd was aan Adriana de 
Bije, een Graafse die in het Graafse klooster ingetreden is42. 

De hoofdzaak echter voor ons is, dat het liedeken 'V oordeel 
aen den Coninck geeft' een ontleend lied is. 

Een tweede liedeken waarvan wij met zekerheid kunnen 
zeggen, dat het elders voorkomt, is het liedeken 'OP drije 
Coninghen Dach', blz. 187-189. Want bij Florimond van 
Duyse" treffen wij in deel I I I , blz. 2067-2073, onder no. 530 
diverse liedekens aan, die in latere tijden vooral in Vlaanderen 
uit de volksmond zijn opgetekend en die sterk de indruk maken 
slechts fragmentarisch te zijn overgebleven, zoals het zo vaak 
bij dergelijke, slechts mondeling bewaarde liederen is. In elk 
geval zijn deze teksten sterk, vaak zelfs woordelijk, verwant 
aan de bedoelde tekst uit het Graafse handschrift. Deze schijnt 
zelfs een praktisch volledige lezing van dit liedeken te geven. 
Wij moeten hier dus te maken hebben met een oud volkslied, 
dat op vele plaatsen4* in de volksmond is blijven leven en dat 
door de verzamelaarster van de Graafse bundel mogelijk uit 
eigen geheugen is opgetekend. Als zodanig is dit liedeken zeker 
waardevol, doordat het de oudst bekende en meest volledig 
overgeleverde vorm van deze tekst is. In bijlage hebben wij 
het volledig weergegeven en naast de betrokken versregels de 
corresponderende van de fragmenten bij Van Duyse geplaatst. 
De vergelijking van deze teksten onderling voert vanzelf tot de 
conclusie, dat de tekst uit het Graafse handschrift niet alleen 
vollediger, doch ook beter is dan die van de mondeling overge
leverde fragmenten. 

Kan ons liedeken echter niet het origineel zijn? Wij achten 
dit uitgesloten, doordat het op zoveel plaatsen als volkslied is 
blijven bestaan. Dat een laat-zeventiende-eeuws liedeken zulk 
een verbreiding en zulk een populariteit zou verwerven, lijkt 
ons onaannemelijk. Bovendien zijn wij van mening, dat diverse 
details uit de tekst eerder een middeleeuwse herkomst ver
raden. De 'huiselijkheid' van het geschilderde tafereeltje (voor
al de strofen 8, 10 en 11) hoort niet bij het kerstlied uit de late 
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zeventiende eeuw45, doch bij dat uit de Middeleeuwen46. Ook 
het overwegend epische verhaal is niet in overeenstemming 
met de liedtrant van de late zeventiende eeuw47. Er is echter 
nog iets, dat o.i. zonder twijfel op de middeleeuwse herkomst 
van dit liedeken duidt. De laatste versregel is in het Graafse 
manuscript : 

vive onsen Coninck drinckt. 

Hierin vinden wij een reminescentie aan een heel oud middel
eeuws volksgebruik48, dat in de zeventiende eeuw nog wel niet 
in onbruik was geraakt getuige het feit, dat er herhaaldelijk 
tegen werd geageerd49, doch waarvan men de godsdienstige 
strekking niet meer begreep en dat veeleer tot een van de 
drinkgebruiken uit die tijd verworden schijnt te zijn, zoals men 
op enkele doeken van Jordaens50 nog duidelijk kan consta
teren51. Een dergelijk gebruik kan dus allerminst gepast heb
ben in de intens kloosterlijke sfeer van het Graafse Marien-
graff! Over dit gebruik schreef P. Croon, 'Canoniek regulier 
ende religieus van Sinte Mertens tot Loven'52 in 'Almanach 
voor heden en morgen' (Antwerpen, 1665) : 

so veel daer gasten sijn, 
die roepen, als den Koninck drinckt : 
'den koninck drinckt!' soo dat het klinckt; 
sy moeten schreeuwen altegaer, 
off anders is het Sottie daer, 
waer van den ghenen, die dan swijght, 
een vuyle swerte vaghe krijght, 
om dat hij op wat anders drinckt, 
en niet en roept: 'den Koninck drinckt!' 

Hieruit blijkt dus evenzeer, dat het 'Koninck-drinck' een lou
ter wereldlijk drankgebruik was geworden. En dat elke gods
dienstige bedoeling ervan verdwenen was, blijkt ons nog uit de 
volgende woorden van P. Croon : 

Maer om dat ick u te vooren gheseyt hebbe, dat ick niet 
en weet waer uyt dat dese ghewoonte van te kiesen en de 
Koninck-drinck te roepen, ghesproten is, soo en kan ick 
niet laten u even-wel te verhaelen, wat ick daer som-

161 



tijdts van ghehoort hebbe, misschien getrokken uyt het 
Evangelie vanden Spin-rock53. Men seyde dat de Dry-
Koninghen tot Betthleem wesende, het soet kindeken 
meer dan eens besoeckende (het welck wel waerachtigh 
kan wesen, aengesien sy aldaer gheslapen hebben) eenmael 
sijn ghekomen ter wijlen het kleyn schaepken de ghe-
benedijde borsten van sijne Moeder soogh; het welck, als 
sy saghen, sauden gheseyt hebben teghen eikanderen: 
'Den Koninck drinckt'. 

Dat ook reeds in de zestiende eeuw dit gebruik ontaard was 
en spottenderwijze gebruikt kon worden, bewijst ons het voor
val, dat Van Vloten54 ons mededeelt en het Franse liedeken, 
dat hij daarbij afdrukt. 

Het dunkt ons de moeite van het opmerken waard, dat in 
het betrokken Graafse liedeken het contact met de Drie 
Koningen is bewaard gebleven in tegenstelling met het Franse 
liedje bij Van Vloten. Bovendien is in het Graafse liedeken nog 
de zuivere godsdienstige sfeer aanwezig zonder enige ver
wereldlijking. Dit zou er nog eens te meer op kunnen wijzen, 
dat dit liedeken uit onze bundel een betrekkelijk oud liedeken 
is. 

Volledigheidshalve en tevens om nieuw materiaal aan te 
dragen met betrekking tot het merkwaardige gebruik van het 
Koning drinken, waarover wij tot heden slechts spaarzaam en 
gebrekkig zijn ingelicht55, willen wij er nog op wijzen, dat onder 
de liedekens die in de achttiende eeuw in onze bundel werden 
ingeschreven, er eveneens een liedeken staat, waarin het 'Den 
Koning drinckt' in eenzelfde zuivere sfeer voorkomt. Het is 
'een lietie van de drij koninge' (no. CXXIV), waarvan de derde 
strofe aldus luidt : 

Naer d'offerande siet het kindeken 
geeft sijnen seegen aen de koninghe 
met sijn gebinnedeijde hande 
daer naer het keert hem om en het kreegh dorst 
het went hem aen sijn moeders borst 
treckt daer Een tughsken uijt voor sijne dorst 
de konninghe sinde het suijgende kint 
sij roepen den koning der koninge drinckt 
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den stal is vol vmght een igelijck singht den koninck die 
drinckt 

wilt noch verhughe en singe met verughde den koninck die 
drinckt 

den koninck die drinckt den koninck die drinckt 
Den koninck den koninck die drinckt 

De inhoud van beide liedekens loopt overigens, afgezien van 
het 'Den koninck drinckt' nogal uiteen, zodat beide in geen ge
val als verwante liedekens beschouwd kunnen worden. Het is 
daarom des te opmerkelijker, dat er in onze Graafse bundel 
tweemaal een dergelijke serene reminescentie voorkomt aan het 
stellig oude gebruik, dat een godsdienstig uitgangspunt heeft. 

Als conclusie uit het bovenstaande kunnen wij dan ook veilig 
stellen, dat het liedeken 'OP drije Coninghen Dach' niet origi
neel Graafs is, doch dat het uit een oudere, wellicht middel
eeuwse bron afkomstig is. Ditzelfde geldt o.i. evenzeer voor het 
andere liedeken uit onze bundel 'een lietie van de drij koninge', 
waarvan wij zojuist de derde strofe citeerden. Wel is, voorzover 
wij althans weten, de Graafse tekst de oudste, de volledigste en 
de beste tekst. 

Het Liedeken no. XCVIII op blz. 174-177 draagt als titel 
'Ter eeren den h. Willebordus, Appostel van Hollant ende om
leggende plaetse, eersten Bisschop van uijtrecht' en kan ge
zongen worden op de voise : 'Maximilaen de bossou'. Als 'Liede
ken vanden H. Willibrordus' troffen wij dit aan in: 'P.V.T.: 
Devote Oeffeninge... met verscheyden Litanien... Lofsangen, 
levens der heylighen... Antwerpen, G. Lesteens, 1649.' Het 
biedt ons een globale, maar 'vrij nauwkeurige levensbeschrij
ving in Alcuinus' trant '5 6 van Sint Willibrordus, die juist in de 
zestiende en vooral in de zeventiende eeuw als de grootste der 
Geloofsverkondigers in Nederland geproclameerd en gepropa
geerd werd57. Dr. D. A. Stracke s.j. heeft indertijd58 aange
toond, dat onder P.V.T. te verstaan valt Pater (Augustkms) 
Van Teylingen s.j.59 en P.P.V. van Moorsel heeft de twijfel van 
Stracke, of de mededeling van A. de Kempenaer in zijn 'Ver-
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momde Schrijvers', dat nl. de eerste druk van het werkje van 
P.V.T. uit 1628 dateerde60, wel juist was61, definitief wegge
nomen62. 

Zelfs al kwam ons liedeken in de eerste druk van 1628 niet 
voor, dan zou het nog overduidelijk zijn, dat ons manuscript 
niet het origineel, maar een copie daarvan bevat. Het is zelfs 
een vrij nauwkeurige copie, al ontbreken de corrupte plaatsen 
niet geheel en al. Zo schreef onze copiiste in vs. 29-33 : 

Ses hondert en tnegentich men schreeff, 
doen is hij aengecomen 
tot uijtrecht en daer naer soo heeft 
hij sijns aengenomen 
naer vranckrijck bij pipijn bequaem... 

Vers 32 is duidelijk corrupt en diende te luiden: 

hij sijn baen genomen. 

Men krijgt dan ook sterk de indruk, dat er tussen het origineel 
en de oorspronkelijke Graafse bloemlezing niet al te veel andere 
copieën gestaan hebben. Hoe is onze verzamelaarster dan aan 
dit liedeken gekomen? Wij betwijfelen het ten zeerste, of zij 
rechtstreeks uit Van Teylingen geput heeft, die er immers zelf 
de schrijver niet van geweest schijnt te zijn63, ook al omdat het 
liedeken ouder dan de zeventiende eeuw aandoet en stellig in 
de zestiende eeuw gedateerd moet worden. Van Teylingen lijkt 
ons dan ook niet de bron voor onze verzamelaarster geweest te 
zijn ; trouwens de titels en de spelling van de melodie - door de 
een 'stemme', door de ander 'voise' genoemd - wijken nogal 
van elkaar af. Is dit echter zo, dan is het des te merkwaardiger, 
dat dit typisch 'Hollandse' lied in onze Graafse bundel terecht 
gekomen is. Langs welke wegen is ons onbekend. 

Zou Van Teylingen als de rechtstreekse bron beschouwd kun
nen worden, dan zou het zuiden als intermediair opgetreden 
kunnen zijn, daar Van Teylingen vóór 1620 lang in Leuven ge
woond heeft64. Doch nu dit niet het geval lijkt te zijn, schijnen 
er dus uit het Graafse klooster andere verbindingen geweest te 
zijn met Holland. Wellicht kunnen andere liedekens ons nog 
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verder materiaal verschaffen om deze binding te concretiseren. 

Het 'Liedeken ter eeren acht heijligen vande Predick beeren 
ordre' (no. LXIII, biz. 107-114) heeft om zijn uitgesproken 
Dominikaans karakter al heel weinig kans om origineel Graafs 
te zijn. Reeds in twee bundels hebben wij het terug kunnen vin
den. In Oude en Nieuwe / Geestelijke / Liedekens, / Op de 
Heilige Dagen van / het geheele Jaer. // Bij een vergadert ende 
te zamen gebragt, / zoowel uit Oude als Hedendaagsche Liede
kens, // TAmsterdam, / Bij F. J. van Tetroode...' (z.j.) troffen 
wij het aan op blz. 60-63 ; en eveneens op blz. 60-63 in : 'Passie, 
Paasch en Pinxter- / Gezangen, / nevens Stigtelyke Wereltsche 
/ Liedekens.// T'Amsterdam, / By H. en С. Beekman...' (z.j.)·5. 
Hoewel beide liedboekjes zonder jaartal werden uitgegeven, is 
het toch niet moeilijk ze beide in de achttiende eeuw te dateren. 
Bij Scheurleer66 treffen wij immers de uitgevers H. en С Beek
man en F. J. van Tetroode herhaaldelijk aan en de jaartallen, 
die er nu en dan vermeld staan, wijzen alle naar de volle acht
tiende eeuw. 

In geen geval wordt door deze liedboekjes dus aangetoond, 
dat het Graafse liedeken niet origineel is. Wel echter levert de 
vergelijking van de teksten een duidelijk bewijs, dat het Graaf
se liedeken niet tot voorbeeld ervan gediend heeft ; daarvoor 
zijn immers de varianten te verschillend, b.v. : 

vs. 1 : 
5: 

20: 

30: 

34: 
47: 
50: 
59: 

73: 

Hs. Grave 

Een niewen hemel 
een man oprecht naert 
herte des beeren 
en dat verbreijt naennaels 
vermoort 
soo heeft hij in sijn doot 
bedde geseijt 
cregen wij groóte baet 
anders geen Loon 
wert alomme 
onder veel ketters doet 
levend op staen 
Als al de schippers waeren 
belast 

Oude en Nieuwe... Liedekens 

Een schoone Hemel 
Hij segt een man na het herte des 
Heeren 
en dat verbreydend' is namaals 
vermoort 
soodathij heeft in zijnDood bedde 
geseijt 
Vond elk een zijn baat 
Geenen loon anders 
Is al omm' 
onder veel teekens doet levend' 
opstaen 
Als aen de Schippers was belast 
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Deze varianten geven duidelijk genoeg aan, dat het Graafse 
liedeken niet ten voorbeeld gestrekt kan hebben aan de acht-
tiende-eeuwse versie bij de uitgave van Tetroode of die van 
Beekman. Uit deze varianten valt echter nog meer te leren. 
Wanneer wij de twee laatste nader bekijken, blijken daarin 
essentiële verschillen zich voor te doen. Terwijl in vs. 59 het 
Graafse manuscript zegt, dat St. Vincentius van Ferraren te 
midden van de ketters 'een kint dat gekapt was gesoon en ge-
braen' (vs. 60)' deed opstaan, geeft de tekst bij Tetroode en 
Beekman, dat dit wonder één van de vele wonderen van Vin
centius was. Welke lezing is nu de beste? Leest men het gehele 
liedeken over deze heilige door, dan schijnt ons het woord 
'ketters' iets uit de toon te vallen. Er wordt immers in het 
voorgaande wel over 'sondaers' gesproken, die 'met duijsent' 
naar zijn vermaan komen, doch nergens blijkt iets van de be
kering van heidenen of ketters. Veeleer schijnt er gedoeld te 
worden op de vele reizen die Vincentius na 1399 door Europa 
gemaakt heeft al boete predikend*7. En in dit geval lijkt het 
woord 'teekens' beter op zijn plaats. Vooral ook doordat de 
auteur in vs. 58 gesproken heeft van de vele wonderen die Vin
centius gedaan heeft, waarvan hij dan in vs. 59 een voorbeeld 
gaat geven: 

Sondaers met duijsent trock sijn vermaen 
al waer hij reijst off gaet 

toont wonderbare daet 
onder veel ketters doet levend op staen 

een kint dat gekapt was gesoon en gebraen. 
(vs. 56-60) 

Betrekt men bovendien het grote verschil in betekenis tus
sen de versies van vs. 73 in het geding, dan schijnt opnieuw de 
Graafse lezing niet de oorspronkelijke. Volgens deze lezing im
mers waren de schepen zo overvol, dat St. Raijmundus de 
Pennafort Penetentiarius onmogelijk een plaatsje op het schip 
kon krijgen, doch volgens de lezing van Tetroode-Beekman 
was het aan de schippers verboden Raijmundus mee te nemen. 
Wanneer men zou denken, dat het gebruik van het woord 'be-
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last' de lezing van het Graafse liedeken zou doen prefereren, 
dient men te bedenken, dat het woord 'belasten' in de zeven
tiende eeuw evenzeer de betekenis van 'gelasten' kan dragen·8. 
Roept men de legende van St. Raijmundus te hulp, dan blijkt, 
dat daarin vooral tot uiting gebracht wordt, dat het de schip
pers verboden was de heilige mee te nemen, omdat men hem 
per se in de stad wilde houden69. Bij gevolg lijkt ons de lezing 
van Tetroode-Beekman de juiste te zijn. Maar in dit geval kan 
men dan ook met recht stellen, dat het Graafse handschrift niet 
het origineel van dit liedeken biedt. 

Dit ligt trouwens ook in de lijn van de verwachting. Het valt 
immers moeilijk aan te nemen, dat een lid van de derde orde 
van Sint Franciscus wel gedetailleerd over acht Dominikaanse 
heiligen schrijft, terwijl hij de heiligen van zijn eigen orde, b.v. 
S. Franciscus zelf, niet met een liedeken vereert. Vervolgens 
veronderstelt dit liedeken zoveel aan feitenkennis van het leven 
der betrokken heiligen, dat een dergelijke geleerdheid in strijd 
zou zijn met de eenvoud van de verzamelaarster en van de ge
meenschap, waarin zij leefde; dit liedeken moet immers een 
typisch 'geleerd' liedeken genoemd worden. 

In het bekende bundeltje 'Het Prieel / der / Gheestelicker / 
Melodie; / . . . T'Hant werpen / By Hieronymus Verdvssen / 
Anno, MDCXIII. ' treffen wij op blz. 176 een liedeken aan, dat 
heel sterk aan het Graafse Liedeken no. LXVI, blz. 117, 
herinnert, zodat de volkomen originaliteit van de Graafse tekst 
uitgesloten moet worden geacht. Ondanks de vele en ingrijpen
de varianten immers is het onmogelijk, dat beide teksten onaf
hankelijk van elkaar zijn ontstaan. Ter vergelijking laten wij 
beide teksten hieronder volgen : 

Hs. Grave LXVI Prieel d. Geest. Melodie 

1 
Het is alleens aen lieffde puijr 
ist lieff ist leet ist soet off suijr 
ist pijn ist vreught ist ongeval 
de lieffde godts verteert het al 
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1st lief / ist leet / ist soet oft suer / 
Ist pijne / droefheyt / ongheval / 
Och 'tis alleens is liefde puer / 
Dat heete vier verteeret al. 

Och / etc. 



Stil swijgen is haer blijden sanck 
het lijden is haer soeten dranck 
de lieffde groeijt door al het leet 
de lieffde staet tot als bereet 

De lieffde godts laet dat sij kiest 
de lieffde wint dat sij verliest 
de lieffde blijft al even rijck 
de lieffde staet in als gelijck 

De lieffde godts voldoet de wet 
de lieffde scheurt des vijants net 
en sij verwarmt het herte kout 
die was te bloo die maeckse stout 

Naer loon en staet godts lieffde niet 
maer naer den arbeijt en verdriet 
sij lijt (70) uijt lust en niet uijt noot 
de lieffde godts verwint de doot 

Die Liefde rust op een puer niet / 
Die Liefde groeyt deur alle leet / 
Het cruys is haer een soet verdriet/ 
De Liefde staet tot al bereet 

Het / etc. 

De liefde wint dat sy verliest / 
Die Liefde blijft al euen rijck / 
De Liefde laet dat sy verkiest / 
De Liefde staet in als ghelyck. 

De / etc. 

De sterke verwantschap tussen beide teksten is onweerleg
baar; de verschillen zijn daarentegen weer van zo'n ingrijpende 
aard, dat van rechtstreekse afhankelijkheid van het een van het 
ander in geen geval gesproken kan worden. Bovendien zijn de 
melodieën die voor beide liedekens opgegeven worden anders. 
In het Graafse handschrift wordt als voise genoemd: 'Veni 
Creator spiritus etc.', terwijl in het 'Prieel der Gheestelicker 
Melodie' gezegd wordt : 'Op de wijse : Puer natus in Bethlehem' 
Fol. 39'. Deze andere aanduiding van de melodie wijst er even
eens op, dat er geen rechtstreekse relatie tussen het liedeken 
uit het Graafse handschrift en dat uit het Prieel bestaat. 

Dat het Graafse liedeken volkomen origineel is, kan bij ge
volg niet langer staande gehouden worden. Beide liedekens 
zouden op een oudere tekst kunnen teruggaan of het Graafse 
liedeken zou een herdichting kunnen zijn van dat uit het Prieel 
van Verdussen. De eerste veronderstelling lijkt ons meer kans 
te maken op de werkelijkheid dan de tweede, want bij herdich-
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ting zou men eerder de gelijkheid van de eerste versregel ver
onderstellen en totale afwijkingen verwachten in de volgende 
versregels, zoals men het zo dikwijls ziet bij de wereldse en an
dere godsdienstige liedekens evenals bij de vergeestelijkte 
wereldlijke liedekens71. Bij het Graafse liedeken is het echter 
opvallend, dat juist de eerste versregels anders zijn. 

In de 'Lust-hof / van / Geestelijke Lieden / in drie deelen 
verdeelt. / Het Eerste Deel, / Lieden voor de principaelste tij
den / des Jaers. / Den derden Druck / 1676 / Antwerpen, 
Hoomdyck.' treffen wij op blz. 134-135 een liedeken aan, dat 
ook in het Graafse handschrift voorkomt (Liedeken no. XL, 
blz. 70-71), nl. 'Liedeken ter eeren denh. Alouisiusgonzaga', 
dat begint met de woorden: 'Adieu mijn vader haedijeu mijn 
vrienden'. 

Het genoemde liedboekje komt, voorzover wij na konden 
gaan, noch in de bibliografie van Scheurleer noch in die van 
Roes voor72. Ook hebben wij geen eerste druk van het boekje in 
handen kunnen krijgen om te controleren, of het bedoelde lie
deken daarin reeds voorkwam ; zelfs is het ons niet bekend in 
welk jaar de eerste druk uitgegeven is. Desondanks menen wij 
met zekerheid te kunnen beweren, dat het betrokken liedeken 
niet origineel Graafs is. De datering van de derde druk van de 
'Lusthof' maakt dit reeds zeer dubieus. Bovendien is het moei
lijk aan te nemen, dat een Graafse dichteres een liedeken zou 
gaan schrijven op de H. Alouisius Gonzaga. Juist dat in de titel 
van het Graafse liedeken gesteld wordt de Heilige Alouisius 
maakt de Graafse originaliteit al onmiddellijk onwaarschijn
lijk. In het Utrechtse manuscript73, waarin dit liedeken ook 
voorkomt, wordt dan ook zeer terecht als titel gegeven 'van 
den salighen Aloijsius'. Alouisius werd eerst in 1726 heilig ver
klaard, ofschoon hij reeds in 1605 zalig verklaard was74. Het 
was na de bepalingen over de heiligenverering van Paus Urba-
nus VIII (1623-1644) uitgesloten75, dat er een openlijke en 
openbare verering van Alouisius vóór 1726 plaats vond. In
tegendeel, vóórdien moet de verering beperkt gebleven zijn tot 
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de onmiddellijke omgeving van Alouisius76 en die onmiddellijke 
omgeving moet het centrum geweest zijn, vanwaaruit zich ge
leidelijk aan de verering verbreid heeft. Dat geheel Nederland 
in de zeventiende eeuw reeds tot dit verbreidingsgebied be
hoorde, is ons uit niets gebleken. Noch bij Van de Loo 7 7 noch 
bij Rumoldus Bacxs7 8, die overigens geen van beiden spaar
zaam zijn met heiligen, troffen wij de Z. Alouisius aan. Wan
neer men dit alles overziet, zal men moeilijk staande kunnen 
houden, dat in het Graafse klooster een nonneken leefde, dat 
een origineel gedicht geschreven heeft op de Ζ. Alouisius Gon
zaga. Want dit liedeken, dat geschreven werd als afscheids-
liedje van Alouisius, voordat hij de wereld verliet en in het 
klooster trad, veronderstelt een vrij nauwkeurige kennis van 
het leven van die heilige, hetgeen men evenmin van een 
Graafs nonneken uit het midden van de zeventiende eeuw zou 
kunnen verwachten7 9. 

Op grond van dit alles mag men veilig bewezen achten, dat 
het Graafse liedeken zeker niet origineel is. 

Wel lijkt het ons mogelijk een aanwijzing te geven voor 
de bron waaruit dit liedeken geput moet zijn. Reeds naar 
aanleiding van het liedeken op de H. Willibrordus8 0 is ons 
een zekere relatie gebleken tussen de verzamelaarster van 
ons manuscript en de Jezuïeten. Het komt ons voor, dat dit 
liedeken van de H. Alouisius deze relatie ten sterkste beves
tigt. Het is immers opvallend, dat onder de Jezuïeten in de 
zeventiende eeuw in ons land niet alleen een zekere bekendheid 
met Alouisius Gonzaga bewezen kan worden, maar zelfs een 
zekere voorliefde. In de 'Sermoonen' van Franciscus Costerus, 
priester der Societeyt lesv81, treffen wij weliswaar de naam van 
Alouisius niet aan, hoewel deze schrijver een voorkeur aan den 
dag legt voor de heiligen van de Jezuïeten: de H. Ignatius van 
Loyola, de H. Franciscus Xaverius b.v. komen wij veelvuldig 
tegen. Doch in de loop van de zeventiende eeuw blijkt, dat 
vooral in de Jezuïetenkringen de verering van de Z. Alouisius a 
Gonzaga steeds meer toeneemt82. Steeds meer moet in de 
zeventiende eeuw de Z. Alouisius als navolgenswaardig voor-

170 



beeld aan de jeugd voor ogen gesteld zijn83. Het schijnt dus wel 
zo te zijn - het ontbreken van Alouisius bij Van de Loo, die 
toch niet karig is met plaatsruimte beschikbaar te stellen voor 
heiligen en zelfs voor zaligen84 die op Nederlands grondgebied 
een algemene verering genoten, kan het ons nogmaals bewijzen 
- dat Alouisius destijds slechts in een besloten kring werd ge
vierd en de overige gegevens die wij met betrekking daartoe be
zitten wijzen ons erop, hetgeen overigens vrijwel voor de hand 
ligt, dat deze gesloten kring de kring van de Jezuïeten geweest 
is. Dan moet dus ook onze verzamelaarster met die kring in 
relatie gestaan hebben en daaraan haar liedeken hebben ont
leend. 

Uit diezelfde kring zal ook de samenstelster85 van het 
Utrechtse manuscript aan haar liedeken gekomen zijn. Wij zul
len hieronder de beide liederen naast elkaar plaatsen om een 
vergelijking mogelijk te maken. 

Hs. Grave no. XL Hs. Utrecht bh. 67-68 

Liedeken ter eeren den h. Alouisius van den salighen Aloijsius. 
gonzaga 

voise Snachs als een ijgelijck lagh wijse: serbande pinel. 
in rusten 21 Junij. 

1 
Adieu mijn vader haedijeu mijn vrienden 
adieu Gasteel adieu mijn hoff 
adieu schoon landen en die mij diende 
adieu verganckelijck aerde en stoff 
ick heb een ander rijck inden sin 
daer ick пае trachten wil met hert en sin 
dat is heer Jesus dat opperste goet 
die can versaeden mijn Ziel en gemoet 

1 
Adieu mijn vader adieu alle mijn vrienden 
adieu Castill' adieu al mijn hof 
adieu mijn landen adieu die mij dienden / 
adieu verganckelijck aerd' en stof. 
ijck hebbe een ander schat in mijnen sin / 
daer ick пае hake met lust en min. 
О Jesu ghij zijt alleen het goet 
dat kan vermaecken mijn hert en gemoet. 
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2 
Ach Alouise waerom verloren 
uws vaders rijck en hoogen staet 
ghij sijt van eedele bloede geboren 
waerom getrouwe dienst versmaet 
die de fortuijn treet met de voet 
en is niet waerdich rijckdom off goet 
ach Alovisius besit u troon 
bewaert u vaders rijck behout u croon 

2 
O Aloijsius : waer toe verlooren 
al u vaederUjck' eer en staet: 
zijt ghij van princelijck bloet gebooren / 
waer toe u Edeldom soo versmaet. 
die de fortuijn treedt met de voet, 
die is niet weerdich rijckdom noch goet. 
Eij Aloijsius : houdt uwen Croon, 
houdt toch u vader rijck, houdt uwen throon. 

3 
Tis waer ick ben een prince doorluchtig 
godt is mijn vader en ick sijn kint 
daerom ben ick de ijdelheijt vluchtigh 
tot werelsse staten ben ick niet gesint 
segh mij wat aertschen Coninck sal sijn rijck 
niet willen laeten voort ontsterffelijck 
soo wie de wereltsche eere bemint 
dwaelt vande waerheijt en hij wert verblint 

3 
Om dat ick ben een prins doorluchtigh 
godt mijn vader / en ick sijn kindt, 
soo ben ick van alle ijdelheijt vluchtigh. 

(blz. 68) tot de wereltsche Croon niet gesint. 
hoe sou een Coningh soo sijn rijck 
willen Verliesen om het tijdelijck. 
want die menschelijcke eer bemint 
doolt van de waerheijt verleijdt en verblint. 

4 
Ach Alouise sal t 'u niet vaeren 
soo strengen leven te leijden voortaen 
spaert u teere leden en jonge jaere 
u beste dagen die comen eerst aen 
in alle dingen schept vermaeck en vreugt 
waer in de Jonckheijt hem alteijt verheught 
hoe cont gij wesen soo ontrou en steur 
tegen de wetten van u natuijr 
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4 
O Aloijsius: soudt u niet varen 
soo strengen leven te leijden voortaen: 
spaert u teere leden en ionge iaren : 
want u schoon dagen komen eerst aen. 
siet alle dingen schept een vreucht 
soo langh' de ionckheijt u laet in ieucht. 
hoe kondt ghij wesen ontrouw en stuer 
tegen de wetten van u natuer. 

5 
Mijn hart dat is vol vlam ende vieren 
het vier wil alteijt dimmen om hoogh 
sal ick daer naer mijn wensch niet stieren 
moet ick aldaer niet wenden mijn oogh 
want vier en wil dogh op aerden niet sijn 
hier langh te leven dat is maer pijn 
ach Jesu ghij sijter dat eenichtste goet 
die cont versaeden mijn siel en gemoet 

finis 

Siet Dat ghij al De Idelheijt vlught 

5 
Mijn natuer is vol vlam en vijere 
moet het vijer al tij t klimmen om hoogh : 
moet ick daer mijn wenschen niet stieren, 
moet ick niet derwaerts keeren mijn oogh: 
want ' t vijer en wil op d'aert niet zijn, 
anders te leven dat is mij pijn. 
O Jesu : ghij zijt alleen het goet 
dat kan versaden mijn hart en gemoet. 

Beide teksten bieden een duidelijke illustratie van de wijze, 
waarop in vroegere eeuwen met de teksten werd omgegaan. De 
eerbied voor de vormen waarin de oorspronkelijke dichter zijn 
liedeken goot, die kenmerkend is voor onze tijd, waarin 
zelfs een verantwoording nodig is, wanneer men de spelling van 
de tekst enigszins aan de moderne ortografie tracht aan te pas
sen, werd op lager prijs geschat dan het eigen inzicht van de 
copiist. Derhalve kon deze eigendunkelijk te werk gaan en 
ging ook inderdaad zo te werk, dat het oorspronkelijke liedeken 
vaak in diverse ver uit elkaar lopende liedekens uitliep. Dit is 
in beide bovenstaande versies stellig het geval. Het Graafse 
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liedeken kan niet origineel zijn, zoals wij reeds aangetoond heb
ben en evenmin achten wij het Utrechtse liedeken het origineel. 
De derde strofe kan ons dit reeds aantonen; daarin zijn de 
versregels 5-6 stellig corrupt, terwijl de zin daarvan in de cor
responderende versregels van het Graafse handschrift duidelijk 
tot uiting komt. Maar stellig heeft de Utrechtse verzamelaarster 
de grote lijn van het liedeken beter door gehad dan de Graafse; 
men lette eens op de samenhang van het woord 'princelijck' 
(vs. 10) met 'prince' van de derde strofe, welke samenhang in 
het Graafse handschrift ontbreekt. Eveneens is dit het geval 
met het woord 'Mijn natuer' van strofe vijf, dat aldus een nauwe 
band brengt tussen de vierde en de vijfde strofe, terwijl het 
woord 'Mijn hart ' , waarmee de Graafse bundel de vijfde strofe 
begint, althans een heel wat losser verband legt. 

In elk geval mogen wij als resultaat van het bovenstaande 
stellen, dat de Graafse verzamelaarster in geen geval als de 
dichteres van dit liedeken beschouwd mag worden. Alberdingk 
Thijm maakte naar aanleiding van de laatste strofe de volgen
de opmerkingen: 'Hier is al de warmte van de lyrische poëzie 
der XVIe Eeuw, en toch is het van onze Maria, van het jaar 
1667'8e. Dat deze opmerking, voorzover het de dichteres en de 
datering betreft, onjuist is, behoeft geen nader betoog meer en 
evenmin diens gevoel 'hoe sterk de dichteresse hierin hare 
eigene Hemelzucht heeft uitgesproken'87. 

Het liedeken no. XXXII op blz. 51-52 draagt tot t i tel: 
'Liedeken Vande verrijsse Cristi' en begint met : 'Waer soeck 
ick u helaes wat raet'. Dit hebben wij in drie verschillende bun
dels teruggevonden. Het staat op blz. 26 van: 'Passie, Paasch 
en Pinxter- / Gezangen, / nevens de Vijfthien Mysterien van 
het Roozenkransje, / mitsgaders stigtelijke wereltsche Liede
kens. / Byeen vergadert uijt Oude / en Nieuwe Liede-boeken. / 
T'Amsterdam, / By F. J. van Tetroode, Boekdrukker, z.j.88 . 
Op de tweede plaats troffen wij het aan onder het hoofd 'oude 
en nieuwe kers-gezangen' op blz. 110-111 van een liedboekje 
zonder titelpagina, dat achter het exemplaar van de bovenver-
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melde 8 9 'Lust-hof van Geestelijcke Lieden... 3e druk, 1676', 
dat onder nummer Ar 577 in het bezit is van de Nijmeegse 
Universiteitsbibliotheek, ingebonden was. Op de derde plaats 
troffen wij het aan in: 'Passie, Paasch en Pinxter-/Gezangen, / 
Nevens Stigtelyke Wereltsche / Liedekens /. T'Amsterdam, 
By H. en С. Beekman... ' z.j. op blz. 26. 

Met betrekking tot de vraag, of het Graafse manuscript het 
originele liedeken zou kunnen bevatten, is het van belang op 
een variant te wijzen, waarin het Graafse liedeken duidelijk af
wijkt van de lezingen van de andere bronnen. In vers 39 heeft 
het Graafse handschrift : 

want ick Thomas moet 
sijn ongelooff betomen 
tot des menschen goet (vs. 39-41), 

terwijl de overige lezingen in plaats van 'betomen' lezen 'be
tonen'. Het schijnt ons toe, dat de lezing van de overige liede
kens stellig beter is dan die van het Graafse handschrift. De zin 
van deze versregels kan immers niet anders zijn dan: want ik 
moet in het belang van de mensen aantonen, dat Thomas ten 
onrechte ongelovig was. 

Neemt men nu nog in aanmerking, dat het liedboekje waarin 
wij het o.m. aantroffen zowel door het ingebonden zijn bij het 
liedboek van 1676 als om het papier en de gehele druk de in
druk maakt uit de zeventiende eeuw te stammen, dan schijnt 
het welhaast gerechtvaardigd als conclusie uit het bovenstaan
de te trekken, dat ook dit liedeken geen origineel Graafs liede
ken kan zijn. 

Op de blz. 150-151 van het Graafse manuscript staat liede
ken no. LXXXIV, zonder titel, doch beginnend met 'Eij son-
daer staet wat stil'. Dit liedeken troffen wij ook aan in de 
'Geestelijcke / Harmonie, / Van veelderleye en uytgelezene / 
soo oude als nieuwe / Catholijcke Kercke/lijcke Lof-Sangen / 
Leysenen ende Liedekens / op die principaelste / Feesten ende 
Ghetijden des Jaers / die men in 't Vorstendom Cleven bij den 
Ca=/techismus singht... Door H. P. Pr. Domus Fratrum 
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S. Gregorii Embricae.' z.j. (de approbatie is van 1685) ; achter
in staat nog: 'T'Amsterdam, by Joannes Stichter'. 

Doch ook reeds in een liedboek dat in 1676 verscheen, is het 
betrokken liedeken te vinden, nl. 'Lust-hof / van / Geestelijke 
Lieden / in drie deelen verdeelt. / Het Eerste Deel /, Lieden 
voor de principaelste tijden / des Jaers. / Den derden Druck / 
1676 / Antwerpen, Hoorndyck'. Doordat deze uitgave reeds de 
derde druk is, wordt het wel hoogst dubieus, of het Graafse 
liedeken het origineel zou kunnen zijn. Bovendien bevatten de 
onderscheiden liedekens veel varianten en wel zulke ingrijpen
de, dat het uitgesloten moet worden geacht, dat de Graafse 
versie rechtstreeks met de andere samenhangt. Het is dus alles
zins gerechtvaardigd aan te nemen, dat de teksten op een andere 
en oudere teruggaan. Dit impliceert echter, gezien het jaar van 
verschijnen van de 'Lust-hof'en dat van het ontstaan van ons 
manuscript, dat het Graafse liedeken niet het origineel kan zijn. 

Ter verduidelijking van de verschillen zullen wij het Graafse 
liedeken en dat uit de 'Lust-hof' hieronder naast elkaar weer
geven. 

Lust-hof 1676 Hs. Grave 
blz. 232 
Van de Ydelheydt des Wereldts 
La Comptesse Voijs: Beau Jeus Voise: Philes mijn twede Ziel 

O Sondaer staet wat stil / 
Hoort wat ick seggen wil ? 
Siet eens wat pijn ghij hier aen Jesus doet / 
Die sweet in ' t Holken water en bloedt / 
Ghij gaet des avondts op 't Bancket / 
Daer tot 's morgens vroeg toe zijt in 't Ballet / 
En Jesus is de heele nacht in noodt / 
Om uwent wil bedroeft hier totter doodt. 

1 
Eij sondaer staet wat stil 
hoort wat ick seggen wil 
siet eens wat pijn ghij hier aen Jesus doet 
hij sweet in hofifken water en bloet 
ghij gaet des avonts te banquet 
daer ghij tot smergens vroegh toe sijt in balet 
en jesus is den heele nacht in noot 
om uwent wil bedroeft tot inde doot. 
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Ghij sijt in u gemoedt / 
Geneijght tot geldt en goedt / 
Siet ghij seght Judas door u giericheijdt / 
Die u hier oock van uwen Meester scheijdt / 
Hoe menighmael ghij Godt versaeckt / 
Als ghij u van de Jonckers kussen laet / 
Met quaed' begeerte en genegentheijdt / 
Waer door ghij Jesus wegh gevangen leijdt. 

2 
Ghij sijt in u gemoet 
geneijght tot geit en goet 
siet ghij sijt Judas door u giricheijt 
die hier soo vreet van sijnen meester scheijt 
hoe mennichmael ghij godt verraet 
als ghij u vande Jonckers kussen laet 
door qua begeerte en genegentheijt 
alwaer ghij Jesum me gevangen leijt 

O Mensch siet Jesum nu / 
Helaes hij wordt van u / 
Aen een Colom gegeesselt moeder naeckt / 
Om dat u naecktheijt soo veel roeden maeckt / 
Onkuijssche mensch houd' op van u slaen / 
En wilt u naeckte leden decken gaen / 
De vuijl mode die ghij het Lichaem doet / 
Doet Jesus Lichaem heel druppen van bloet. 

Ghij draeght veel krollen daer / 
Frisonnen van vreemt haer / 
Door dit gestreel daer ghij mee komt ten toon / 
Steldt ghij op Jesus hooft een doome Kroon / 
blz. 233 
U Pracht die slaet hem menighfout / 
In u Blancketsel hem in 't Aensicht spout / 
Verblindt sijn oogen door u ydelheijdt / 
Die u den wegh des Hemels hier bereijdt. 

3 
Ghij draeght veel crollen daer 
verciersel van valsch haer 
met dat gestreel daer comt ghij me ten toon 
en stelt op Jesus hooft een doome croon 
de rocken die sleepen u naer 
van sijt sattijn van gout off silver swaer 
waer mee ghij Jesus doet het meeste leet 
dat ghij hem hier soo schandelijck ontkleet 
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Siet hoe ghij uwen Godt / 
Mishandelt en bespot / 
Als gh' in de Kerck / hem u hert niet bereijdt / 
Maer пае de Junckers salvaden siet / 
Het schijnt ghij heft tot hem u stem 
U lippen gaen maer 't hert is veer van hem / 
Maer streelt en schiet u loncken even seer / 
O mensch! hoe geckt ghij soo met uwen Heer. 

Och! ecce Homo siet / 
Den Heer staet met sijn Riet / 
Door u vol pijn gesteldt ten toon als nu / 
Terwijl vol hovaerdij ghij spiegelt u / 
De Baggen / Pecrlen / die ghij draeght / 
Zijn daer ghij uwen Schepper soo mee plaegt / 
Maer al u sonden roepen kleijn en groot / 
Kruijst hem / kruijst hem / leijt hem na de doot. 

4 
Ghij laet van een saelet 
u leijden op de hant 
en geeft aen u coleur aen hem een lint 
waer mee aen de Calum ghij Christus bint 
u oogen die ghij loncken laet 
dat sijn de geesselts daermen godt me slaet 
de monxkens die ghij in u tronij doet 
maecken sijn aensight vol van druppels bloet 

Ghy njdt de Tour voorwaer / 
En Godt gaet пае Calvaer? 
Met ' t kruijs geladen dat hem soo beswaert / 
Dat hij van pijn hier dickwils valt op d'Aert / 
Ghij draeght den wayer in u handt / 
Godt drupt van sweet en bloet aen alle kant / 
Och! Och! hoe is de saeck hier soo verkeert / 
Godt wort veracht de mensch die wordt ge-eert. 

5 
Ghij rijt den toer voorwaer 
en godt gaet naer Calvaer 
met cruijs geladen dat hem soo beswaert 
dat hij van pijne dickmael valt ter aert 
u proncken in een schoon salet 
dat heeft hem op den koude steen geset 
u handehngh en doen met alte kuijs 
heeft hem genagelt aen het bitter cruijs 
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De Rock de sleept u naer / 
Van goude en silver swaer. 
Waer mee ghij Jesus doet het meeste leedt / 
Als ghij hem hier soo schandelijck ontkleedt / 
Dan leijdtmen U noch bij der handt / 
En Jesus handen vast an 't kruijs men spant / 
biz. 234 
Sijn voeten oock met nagels vast men leijdt / 
Om al u danssen en lichtvaerdigheijdt. 

Helaes wat droeve maer / 
Het Kruijs dat recht men daer / 
En te samen werpt ghij hier het lot / 
En speelt noch op het kleedt van uwen Godt / 
Ghij drinckt de Laumoenade wijn / 
waer voor dat Jesus gal drinckt en asijn / 
Och mensch! verlaet doch dese ijdelheijdt / 
En nu met Jesus uijt de werelt scheijdt / 

Adieu werelt adieu ! 
Ick wil verlaten u ! 
En gaen met Jesus sterven aen het kruijs / 
Die mijn Ziel sal maken reijn en kuijs / 
O soete Jesus! ick hier kom / 
Tot u geloopen soetste Bruijdegom / 
Weest mij genadigh door u dierbaer bloedt / 
De ijdelheijdt die stoot ick met de voet. 

6 
Adieu werelt Adieu 
ick wil verlaten u 
ick wil gaen volgen Jesum aen het cruijs 
die mijn siel sal maecken reijn en kuijs 
Ach soete Jesu siet ick kom 
tot u gelopen soeten bruijdegom 
weest mij barmhertigh door u dierbaer bloet 
de ijdelheijt die stoot ick met de voet. 

Fin o 

De vergelijking van beide teksten toont overduidelijk aan, 

dat van een rechtstreekse samenhang geen sprake kan zijn. 

De verwantschap tussen beide teksten is daarentegen onmis

kenbaar, doch het kan niet anders dan een verwantschap in de 

vierde of hogere graad zijn. Gesteld het feit dat ons handschrift 

niet vòòr 1672 tot stand gekomen kan zijn en dat de 'Lust-hof ' 

in 1676 met de derde druk uitkwam, is het volkomen onmoge-
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lijk, dat het Graafse liedeken het origineel zou zijn. Wel lijkt 
ons de Graafse tekst minder corrupt dan de andere, ook al is hij 
stellig minder volledig. 

Zeven andere liedekens uit het Graafse manuscript vonden 
wij terug in de 'Oude en Nieuwe / Kers-Gezangen / Die gemeen
lyk gezongen worden op / de Geboorte onses Heere / Jesu 
Christi / van Kersnagt tot Maria / Ligtmisse toe./... te Utrecht, 
By Gerardus Bauwing', z.j.90. Eveneens troffen wij diezelfde 
zeven liedekens aan in de Oude en Nieuwe / Lofzangen / Die 
gemeenlyk gezongen worden op / de Geboorte onses Heere / Jesu 
Christi / van kersnagt tot Maria Ligtmisse toe./... te Amster
dam, / By J. F. van Tetroode...', z.j.·1. Bovendien vonden wij 
de betrokken liedekens in 'Oude en Nieuwe / Lofzangen / Die 
gemeenlyk gezongen worden op de / Geboorte ons Heere / Jesu 
Christi /... door J. S. / T'Amsterdam, / By H. en C. Beek
man...',z.j.92 en tenslotte zijn deze liedekens te vinden in het 
liedboekje zonder titelpagina, dat achter het Nijmeegse exem
plaar van de 'Lust-hof / van / Geestelyke Lieden... 1676', waar
over wij reeds gesproken hebben93, werd ingebonden. 

Het zijn de navolgende liedekens; tegelijkertijd geven wij er 
de vindplaatsen in de diverse liedboekjes bij op. 

Grave I II III IV titel 
Comt siel die godt mint boven al 
Verheught u menschen 
Is dit des vaders eenich pant 
O mensche weest verheught 
O Maria die op heden 
Die selffs de son haer licht eerst 

heeft gegeven 
Verblijt u mensch om dese nieuwe 

maere 

De romeinse cijfers wijzen op het liedboek waarin de eronder 
staande liedekens gevonden kunnen worden. I wijst naar de 
'Oude en Nieuwe Kers-Gezangen, uitg. Bauwing, Utrecht; 
II verwijst naar 'Oude en Nieuwe Lofzangen', uitg. Tetroode, 
Amsterdam; III wijst naar 'Oude en Nieuwe Lofzangen', uitg. 

13-15 
16-17 
20-21 
36 
44 

87-88 

89 

27-
28-
29-
32 
45 

31 

-28 
-29 
-30 

30-31 

30 
31 
33 
35 
52 

34 

33 

36-37 
38-40 
40-41 
43^44 
64-65 

42-43 

4 1 ^ 2 

30 
31-32 
33 
35 
52-53 

34-35 

33 
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H. en С. Beekman, Amsterdam; IV wijst naar het liedboekje 
zonder titelpagina achter de 'Lust-hof'. 

Met opzet hebben wij de pagineringen van de onderscheiden 
liedekens in de diverse liedboeken naast elkaar geplaatst. Op
merkelijk is immers dat in de diverse liedboeken de paginerin
gen volkomen parallel lopen ; de plaatsing van de onderschei
den liedekens in de liedboeken geschiedde in dezelfde volgorde. 
Merkwaardig is daarbij ook, dat het Graafse handschrift met 
uitzondering van de laatste twee liedekens, die in omgekeerde 
volgorde voorkomen, dezelfde ordening heeft betracht, ook al 
komen in ons handschrift deze beide laatste liedekens dan ook 
veel later voor dan in de andere liedboeken. 

Wij menen, dat dit feit enkele belangrijke conclusies toestaat. 
Op de eerste plaats blijkt, dat de vier gedrukte liedboeken 
heel nauw samenhangen. Zij moeten wel uit elkaar geput heb
ben of minstens op hetzelfde oer-liedboek teruggaan. In elk ge
val hangen de gedrukte liedboeken zeer nauw samen, hetgeen 
overigens ook blijkt, als men de teksten onderling vergelijkt. 

Op de tweede plaats bewijst een dergelijke plaatsing, dat er 
tussen ons handschrift en de liedboeken op een of andere wijze 
een verband moet bestaan. Dat iets dergelijks louter toeval zou 
zijn, achten wij onaannemelijk. De vraag is echter van welke 
aard een dergelijk verband is. Een rechtstreekse samenhang, 
waarbij het Graafse manuscript als het voorbeeld van de lied
boeken beschouwd moet worden, is niet aan te nemen. Daar
voor zijn de varianten te verschillend. 

In Liedeken no. VI, blz. 13-15, getiteld 'Kermisse' en begin
nend met 'Comt siel die godt mint boven al' treffen wij op de 
eerste plaats zeer vele spellingvarianten aan ; bovendien werden 
de derde en de vierde versregel van iedere strofe van het Graaf
se handschrift in de Liedboeken steeds als één versregel geschre
ven. Overigens treffen wij er nog de volgende varianten in aan : 

Hs. Grave Liedboeken 

vs. 12: twee stomme beesten de stomme beesten 
15: herset verset 
20 : binne (rijmend op minne) binden (rijmend op minnen) 
36 : wil ick sal ick 
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In het Liedeken no. VII, biz. 16-17, staan de volgende op
merkelijke varianten: 

voise : Voise vandes kocks stemme : De kocx bruyloft 
bruijloft 

vs. 11 : wij sullen het kint gaen Wij sullen dat kindt gaen vinden 
vine (rijmend op herderinne) (rijmend op herderinne) 

vs. 36 : een crib met hoij en stroo een Krib op hoy en stroy 
vs. 39 : de warmen te warmen 
vs. 51 : om dat ghij aen ons sout Op dat gy aen ons soudt leeren 

leeren 

In het Liedeken no. IX, biz. 20-21, vinden wij de volgende 
opmerkelijke varianten : 

voise : 

vs. 

Voise Courante la Bare of 
Helaes je suis abandonne 

13 : die nu veracht wert vande 
lieden 

25 en 26 : ghij 
27 : als wij hier sijn de minsten 

soo sal geven 
vs. 28: hij die voor ons leijt 
vs. 30: inder Eeuwicheijt 

vs 
vs 

Stemme: Helaes mijn suchjes, &. 

Die werdt veracht van alle lieden 

hij 
als wij de minste sijn soo sal 

hij geven 
Die hier voor ons lijt 
Ons in eeuwigheydt 

In Liedeken no. XX, blz. 36, constateren wij de volgende 
grove afwijkingen: 
vs. 10: buijcht u neer 
vs. 27 : hij al u quaet u quaet 

vergeven sal 

buyght u daer 
Ну al ' t u quaet vergeten sal 

Het Liedeken no. XXVII, blz. 44, heeft nogal wat sterk af
wijkende varianten. Daarbij is opmerkelijk, dat in de lied
boeken dit liedeken steeds een bepaald refrein krijgt door de 
herhaling van de verzen 5 t/m 8 van iedere strofe. Bovendien : 

1 : op heden 
2 : quam getreden 
4: (de wet) die gij niet most 

onderstaen 
7 : schoonder als 
θ : claerder als de sterre staen 

als heden 
zijt getreden 
Daer ghij dit moest onderstaen 

Witter als... 
Klaerder als Klaerder als Klaerder 
als de sterren staen / 
Want... (hier worden de verzen 5 

t/m 8 herhaald). 
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14: om de tijdingh te gaen 
draegen 

16: dat messias tot hem quam 

17: Ach mocht ick hem eens 
aenschouwen 

18 : in mijn arm douwen 
23: adieu swerelts ijdelheijt 

24: Jesus is mijn salicheijt 

om de tij dinge te dragen 

dat Messias Messias Messias tot ons 
quam 

O mocht ick hem oock aen
schouwen 

in mijn armen vouwen 
Synen aldersoetsten naem zal 

voortaen 
Sal voortaen sal voortaen alleen in 

mijn herte staen 

De varianten van dit Liedeken wijzen feitelijk reeds voldoen
de uit, dat er van een rechtstreekse verbinding tussen het 
Graafse manuscript en de liedboeken geen sprake kan zijn. 
Tussen beide moet een of ander mediair geweest zijn. 

In Liedeken no. L, blz. Θ9, vinden wij de volgende varian
ten: 

vs. 6 : godt mensch den prins 
15: maeght sondaers vreught 
18: godt... nu is geboren 
21 : met poolen en Sweden 

duijtse en deene 

God mensch en Prins 
Maeckt sondaers vreugt 
God... wou sijn geboren 
met Polen / Duytschen / Sweden of 

Denen 

Bovendien ontbreken in de Liedboeken de laatste twee strofen 
geheel en al. 

Nu rest ons nog te spreken over Liedeken no. IL, blz. 87-88. 
Ook hierin zijn de varianten nogal talrijk; de voornaamste 
ervan zijn de volgende: 

vs. 5-6 staan in de liedboeken in de 
9: een sleght huijsken 

10: aensien 
11 : leijt hier en schut van 

groóte kou 
23 : spreeckt ghij nu tis tijt 
25: daer 
26 : al tgeen ghij mitsdaen 
27 : en hij sal u ontfaen 
28 : in u bekeringh sal hij sijn 

verblijt 
31 : overgeven 
32: noch noijt 

omgekeerde volgorde 
in een huijsken 
aenschijn 
schud en riert van groóte kouw 

spreeckt op nu 't is tijdt 
dan 
En spreeckt hem ootmoedelijck aen 
Al 't geen gij hebt misdaen 
In u bekeeringh sal hy syn ver-

blydt 
geven 
noch oijt 
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Wanneer men de zeven liedekens die zowel in het Graafse 
handschrift als in diverse liedboeken voorkomen, grondig be
ziet, is het duidelijk, dat het Graafse manuscript niet als bron 
voor de liedboeken heeft gediend noch omgekeerd. Zelfs 
wordt het hoogst dubieus, of een van beide wel als origineel be
schouwd mag worden. Toch lijkt het ons zeker juist te beweren, 
dat in het algemeen de Graafse teksten zuiverder zijn dan die 
uit de hedboeken, zoals ons het ontbreken van de twee laatste 
strofen van hedeken no. L, blz. 89, al zou kunnen doen ver
moeden, want deze beide strofen horen duidelijk bij het gehele 
lied en zijn daar stellig niet later aan toegevoegd. Het betrok
ken liedeken uit de liedboeken is daarom kennelijk niet af. Ter
wijl immers strofe 4 van het betrokken liedeken een negatieve 
omschrijving geeft van de peijs die Christus is komen brengen: 
'Ten is geen peijs...', begint de vijfde strofe met 'Maar tis een 
peijs...' en deze strofe geeft juist de positieve omschrijving van 
die vrede. 

Daarmede bedoelen wij niet te suggereren, dat de Graafse 
liedekens origineel zouden zijn, doch dat zij in het algemeen 
dichter bij het oorspronkelijke staan dan die uit de liedboeken. 
Want oorspronkelijk lijken de Graafse liedekens ons zeker niet. 
Op de eerste plaats bevatten ze nogal wat schrijffouten (b.v. de 
i.p.v. te ; maeght i.p.v. maeckt) en het is twijfelachtig of wij die 
alle zo maar aan de copiiste van ons exemplaar mogen wijten. 
Vervolgens is het liedeken no. L op blz. 89 een zuiver refrein 
en als zodanig valt het toch wel sterk te betwijfelen, of het 
eerst in de late zeventiende eeuw geschreven werd. Wij zijn er 
zeker van, dat dit veel eerder ontstaan is. Bovendien lijkt het 
ons niet ongerijmd om als argument e silentio aan te voeren het 
feit, dat in geen van de liedekens ook maar op enigerlei wijze 
gesproken wordt over of gezinspeeld op het klooster of het 
kloosterlijke in zijn ruimste zin. Dit lijkt ons stellig als bewijs 
evenzeer van belang, want herhaaldelijk elders blijkt, hoe 
graag de dichteres (sen) uit het Graafse klooster voor haar 
klooster op komt of erover spreekt94. 

Bij wijze van hypothese, doch overtuigd van de gegrondheid 
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ervan, willen wij dus stellen, dat ook deze zeven liedekens uit 
het Graafse handschrift niet tot de originele liedekens gerekend 
mogen worden. Het zou overigens ook onbegrijpelijk zijn, hoe 
die eventueel originele liedekens uit het Graafse klooster in die 
gedrukte liedboeken gekomen waren, want de gebruikssporen 
van ons manuscript zijn zo gering, dat men niet kan aannemen, 
dat dit ook door buitenstaanders gebruikt is. 

Een van deliedekens, die wij zo juist besproken hebben, heeft 
een vrij lange levensduur gehad, want wij troffen het nog aan in 
de 'Verzameling / van oude en nieuwe / Gezangen / voor al de 
Hoogtijden des jaars / en eenige Lofzangen / voor / De Feest
dagen der Heüigen / ... Amsterdam, N. W. van Nifterick... 
1842'..Op blz. 21-22 staat daar immers het liedeken 'Die selffs 
de son haer licht eerst heeft gegeven', dat in ons handschrift op 
blz. 87-88 voorkomt. Blijkens de inleiding op deze verzameling 
is de druk van 1842 de tweede uitgave, doch ook in de eerste 
druk van 1799 is deze tekst op blz. 14-15 te vindenβδ. Merk
waardig is deze tekst vooral om het grote aantal varianten; 
merkwaardig genoeg om beide teksten naast elkaar hieronder 
afte drukken. Zij vormen een duidelijke illustratie van de vele 
wijzigingen waaraan een volksaardig liedeken in de loop der 
tijden onderhevig is. 

Verzameling X, blz. 14 
Zie in het Zangwerk de nooten blz. 20. 

Die de zon haar licht kwam geeven, 
Ligt hier in den duistren nacht; 
Die al ' t schepsel schenkt het leven. 
Word van veelen hier veracht: 
Ну, de Heer van ' t groot heelal. 
Die het alles kleed en voed, 
Ligt hier naakt in d'armen stal. 
Ziet eens wat zyn liefde doet. 

Hs. Grave IL, blz. 87-88 
Kers misse 

Voise: Sarbande Roijael 
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1 
Die selffs de son haer licht eerst heeft gegeven 
die leijt hier inden duijsteren nacht 
die alle creature geeft het leven 
die wert van ijder een verracht 
hij die is heer van al 
die leijt hier in een stal 
siet wat de lieffde heeft te weegh gebracht 

2 
Ну, hy ligt hier zelf in banden. 
Die de vryheid baaren zou. 
Die de Seraphs doet ontbranden. 
Ligt en trilt hier zelf van kou' : 
Ну, voor wien de Hemel beeft. 
Die al de aard' met vuur beschonk. 
En met all', wat op haar leeft. 
Ligt hier zonder vuur of vonk. 

2 
Die alles vrijheijt geeft leijt hier in banden 
in een sleght huijsken sonder schou 
in wiens aensien seraphinen branden 
leijt hier en schut van groóte kou 
daer voor den hemel beeft 
en t'geen op aerde sweeft 
diet al verblijt leijt selffs in grooten rouw 

3 
Die aan ' t voglenheir de veeren, 
't Vee en vacht en deksel gaf: 
De Oppervorst, de Heer der beeren, 
Krygt zelf maar een' herders staf 
Van de herdren, arme liên. 
Voor zyn kribbe stroo en hooi : 
Daar zy hem, ten voedsel biên 
De offers van hun schaamle kooi. 

3 
Die aen het pluijm gediert gaff de veere 
leijt hier in hoij en stroij te sien 
de schepper vande Coningen en heere 
heeft tot geseltschap arme lien 
en die den schepter gaff 
krijght maer een herders staff 
die de arme herderkens hem komen bien 
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4 
' t Eeuwig Woord ligt zonder spreeken. 
Kom nu, zondaar! spreek, 't is tijd; 
Boet u zondige gebreken ; 
Maak ze u aan zijn kribbe kwijt: 
Spreek hem. nu ootmoedig aan, 
En belyd hem uwe schuld, 
Daar gy van uwe euveldaän 
' t Vol ontslag verkrygen zult. 

4 
Die teeuwich woort is, leijt hier sonder 

spreecken 
comt sondaer spreeckt ghij nu tis tijt 
en brengt aen Cribbeken al u gebreecken 
en daer voor uwen godt beleijt 
al tgeen ghij hebt mitsdaen 
en hij sal u ontfaen 
in u bekeringh sal hij sijn verblijt 

5 
Bied hem dan uw hart en leven, 
Zeg, Heer! dit's voor u alleen; 
'k Zal het aan het vleesch niet geeven. 
Noch de waereld : neen, ô neen. 
'k Zal het nooit ten dienste biên 
Aan het geen my van u scheid ; 
Maar aan u, dat het u dien'. 
Nu en in alle eeuwigheid. 

5 
En biedt hem dan eens aen u hert en leven 
seght heer het is voor u alleen 
ick en salt aen vleesch noch werelt overgeven 
noch noijt gebruijcken tot hetgeen 
dat mij van u en scheijt 
ick bidt inder eeuwicheijt 
maeckt heere doch van mij en van u een 

Het Liedeken no. Lil, blz. 91, dat getiteld is 'Kermisse' en 
begint met 'Soeten Jesu uijt vercoren' vonden wij ook in de 
'Lust-hof van Geestelijke Lieden...'99 op blz. 125. Dit liedeken 
stelt ons feitelijk voor heel wat groter problemen. De overeen
komsten tussen beide liedekens immers blijven in zekere zin 
beperkt tot de eerste versregels. Zo begint het Graafse hand
schrift aldus; 
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Soeten Jesu uijtvercoren 
wert ghij in een stal geboren 
die het al geschaepen heeft..., 

terwijl de beginregels van het liedeken uit de Lusthof luiden : 

Soeten Jesu uyt-verkooren / 
In den stal zydy gebooren / 
Van een suyver Maget klaer... 

De woordelijke overeenkomsten zijn dus stellig uiterst gering; 
toch lijkt ons een uiteindelijke verwantschap niet onwaar
schijnlijk. Immers ook de aantallen lettergrepen per versregel 
zijn gelijk, evenals het praktisch trocheïsche metrum. Nu zou 
natuurlijk de gelijkheid van aantal lettergrepen en metrum 
ook op rekening van de melodie geschreven kunnen worden, 
doch de opgegeven voise is bij beide Hedekens anders. 

Bovendien blijft ondanks alles in de gedachten en in de uit
beelding een onmiskenbare verwantschap bestaan. Hiermede 
dient men echter voorzichtig te zijn, wil men geldige conclusies 
kunnen trekken, want evenals in de Middeleeuwen97 heerste er 
ook in de zeventiende eeuw een soort van traditioneel beeld 
van het kerstgebeuren, dat bij gevolg in vele gedichten op aller
lei wijzen te vinden is, zonder dat men daarbij ook maar enigs
zins aan wederzijdse beïnvloeding zou mogen denken. Toch wil 
ons de gedachte niet uit het hoofd, dat wij hier met een geval 
van herdichting te maken hebben. De overeenkomsten van de 
beide eerste versregels zijn te frappant om zonder meer als toe
val beschouwd te worden. 

Bovendien is het onderhavige Hedeken ook te vinden in de 
Oude en Nieuwe / Kers-Gezangen / Die gemeenlyk gezongen 
worden op / de Geboorte onses Heere / Jesu Christi / van Kers-
nagt tot Maria / Ligtmisse toe./... te Utrecht, / by Gerardus 
Bauwing... (z.j.)'98; het staat in deze bundel op biz. 59. Hoe
wel ook deze versie vele eigen trekken vertoont, sluit zij toch 
het meeste aan bij die van de 'Lust-hof', zoals reeds blijken 
moge uit de vergelijking van de eerste versregels; deze luiden 
hier immers : 
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Zoeten Jesus uitverkooren / 
Die nu zijt gebooren / 
Van een zuiver reine Maagd / ... 

Aldus zijn er ons van het betrokken liedeken drie versies be
kend, die onderling grote verschillen en grote overeenkomsten 
vertonen. Dat dit alles op louter toeval zou berusten, achten 
wij uitgesloten. De meest plausibele verklaring daarvoor lijkt 
ons aan te nemen, dat alle drie de liedekens teruggaan op een 
oud volksliedeken, dat mogelijkerwijs enkel mondeling werd 
overgeleverd en aldus aan vele vervormingen en herdichtingen 
heeft bloot gestaan. In elk geval menen wij, dat de originaliteit 
van het Graafse liedeken wegens een en ander wel zeer sterk in 
twijfel getrokken dient te worden. 

Het laatste liedeken dat wij elders hebben teruggevonden, is 
getiteld 'Liedeken Tot loff vande eenicheijt' en begint aldus: 
'Devote siel die naer volmaecktheijt tracht ' ; het is het liedeken 
no. XVII, blz. 31-32. Wij troffen het tweemaal aan, nl. in 
'Oude en Nieuwe / Kers-Gezangen / Die gemeenlyk gezongen 
worden op / de Geboorte onses Heere / Jesu Christi / van Kers-
nagt tot Maria / Ligtmisse toe./... te Utrecht, by Gerardus Bau-
wing', (z.j.), blz. 23-24; en bovendien in 'Oude en Nieuwe / 
Lofzangen / Die gemeenlyk gezongen worden op / de Geboorte 
onses Heere / Jesu Christi / Van Kersnagt tot Maria Ligt
misse toe./.. . te Amsterdam, / By J . F. vanTetroode.. . ' (z.j.), 
blz. 25. 

Ongetwijfeld zijn beide liedboeken later verschenen dan ons 
manuscript, zodat het liedeken uit onze bundel origineel zou 
kunnen zijn. Wij menen dit echter wel heel sterk in twijfel te 
moeten trekken, daar dit Uedeken, dat toch een typische aan
prijzing van het kloosterleven inhoudt, volkomen vrij gehou
den is van alle bijzondere toespelingen. Juist omdat de Graafse 
dichteressen die wij ontdekt hebben, er kennelijk van houden 
op elkaar of op haar klooster te zinspelen, zouden deze bij dit 
bij uitstek daarvoor geschikte liedeken o.i. stellig niet ver
zuimd hebben ook de lof van de enigheid in het Graafse klooster 

189 



te bezingen of de 'dochters vande graeff ' aan te sporen ook het 
Graafse klooster binnen te t reden". 

Iedere toepasselijke zinspeling ontbreekt echter en het liede
ken is één theoretische - en naar het ons toeschijnt onvrouwe
lijke - verhandeling over de 'Eenicheijt'. Wij achten het dan 
ook hoogst dubieus, dat dit liedeken in oorsprong uit het Graaf
se klooster stamt en houden het ervoor, dat ook dit liedeken 
aan een oudere bron werd ontleend. 

Van 17 liedekens uit het Graafse manuscript hebben wij dus 
kunnen aantonen, dat zij ook elders voorkomen en telkens leek 
ons de originaliteit van het Graafse liedeken zeer dubieus, voor
zover wij dan al niet konden aantonen, dat het liedeken zeker 
ontleend was. Hiermede wil echter geenszins gezegd zijn, dat de 
overige liedekens alle zonder meer als origineel beschouwd moe
ten worden. Integendeel, wij zijn ervan overtuigd, dat er be
halve de zeventien genoemde nog ettelijke andere liedekens uit 
ons handschrift beslist niet origineel zijn. Wij zijn er echter al
leen tot op heden niet in geslaagd die elders te ontdekken. 
Doch ons onderzoek in dezen is in genen dele uitputtend ge
weest; een dergelijk onderzoek ware trouwens bij de huidige, 
vrij chaotische toestand wat de geestelijke liedboeken betreft, 
ook onmogelijk. 

Zo zal men veilig kunnen beweren, dat de vijf vertaalde lie
dekens100 niet van oorsprong Graafs zijn. De gebrekkige talen
kennis en de geringe ontwikkeling, waarvan wij in het tweede 
hoofdstuk onze copiiste hebben beticht101, zal tot op zekere 
- al is het dan ook stellig mindere - hoogte ook voor de ver
zamelaarster gegolden hebben. Kennis en ontwikkeling golden 
destijds in de kloosters van de tertiarissen stellig niet als na
strevenswaardige goederen102. 

Bovendien lijkt het uitgesloten, dat de liedekens no. X X X I V 
op blz. 58-59 en no. XCII op blz. 164—165 als origineel be
schouwd mogen worden. Beide liedekens zijn immers hetzelfde, 
al bevatten zij diverse varianten, zoals : 
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no. XXXIV 
titel : Kersmisse 

voise Amerille je renunce 
etc. off van Sint Terese 

vs. 1 : Komt ijder mensch 
2: in een stal 
5: heerlij ckheijt 
6 : laet u 
7 : de beesten 

12: versaeden 
14: hij 
17: hij wert 
20: goet 
21 : wederom 
23 : hij eischt van u niet 

no. XCII 
Liedeken 
voise Sarbande Amarillis ofte 

Teresa bruijt mijn lieff 

Comt mensch 
inde stal 
hemelrijck 
doet u 
dese beesten 
versmaede 
ghij 
wert hij 
hoe goet 
daerom 
hij eijst u niet meer aff. 

Wanneer wij deze, soms ingrijpende varianten beschouwen, 
lijkt het zeker uitgesloten, dat de Graafse verzamelaarster ook 
als de dichteres van dit liedeken beschouwd kan worden. Het 
komt ons immers onmogelijk voor, dat de verzamelaarster, 
wanneer zij er de dichteres van geweest was, niet had ontdekt, 
dat zij het betrokken liedeken reeds eerder in haar verzameling 
had opgenomen. Bovendien lijkt het wel absoluut uitgesloten, 
dat een dichteres een eigen liedeken tweemaal in haar bundel 
opneemt en daarbij zo vele en ingrijpende veranderingen aan
brengt, zonderdat blijkt dat al die veranderingen ook ver
beteringen zijn. Want enkele varianten van het liedeken op 
blz. 164-165 zijn stellig geen verbeteringen, maar bieden een 
foutieve versie, b.v. vs. 12. 

Ook van het Liedeken no. XXXVIII op blz. 65-67: 'St. Sta-
mdlaus a Kostkaes verlangen tot het Alderhijlighste Sacra
ment' valt de originaliteit moeilijk aan te nemen. Het liedeken 
schijnt een uiting van Stanislaus zelf en veronderstelt boven
dien een bepaalde kennis van de heilige, die de zusters moeilijk 
uit zichzelf konden verkrijgen. Doch de kennis van en de ver
ering voor S. Stanislaus a Kostka is in de zeventiende eeuw 
zeer beperkt geweest in ons land en schijnt alleen in de kringen 
van de Jezuïeten nogal verbreid geweest te zijn103, zodat ook dit 
liedeken wellicht uit die kring afkomstig geacht moet worden. 
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Min of meer hetzelfde geldt voor het Liedeken no. LXIX op 
blz. 121-123, dat als titel draagt 'Liedeken ter eere den H. 
Franc. Xaverius'. Ook hiervan kan de Jezuïetenkring wellicht 
als bron beschouwd worden, hoewel de H. Franciscus Xaverius 
in de 17de eeuw vrij algemeen vereerd werd104. 

Ook het Liedeken no. CX op blz. 196-198, getiteld: 'TAlder-
heijlichste Sacrament van Mirakel Tot brussel' moet stellig on
der de ontleende liedekens gerekend worden. Het heeft immers 
meer het karakter van een bedevaartsHed en aldus is de sfeer en 
de inhoud van het liedeken nogal sterk afwijkend van die van 
het kloosterleven. Derhalve lijkt het ons zeker, dat ook dit lied 
buiten het Graafse klooster ontstaan is en wellicht werd het 
door een of ander zusterke bij haar intrede meegebracht en 
vond aldus zijn plaats in ons handschrift. Dat een dergelijk 
vreemd liedeken op de zusters en op de verzamelaarster indruk 
gemaakt moet hebben en het daarom in haar verzameling op
genomen werd, is zeer verklaarbaar vanuit de spiritualiteit die 
in het Graafse klooster heerste; daar bestond immers blijkbaar 
een zeer grote verering voor het H. Sacrament des Altaars, zo
als wij in een volgend hoofdstuk nog zullen zien106. 

Op grond van formele kenmerken moet men ook de volgende 
liedekens vermoedelijk ontleend noemen, omdat ze alle om hun 
vorm tot een ouder tijdvak gerekend schijnen te moeten wor
den: 

no. L, blz. 89, getiteld: 'E t in Terra pax hominibus bona 
voluntatis', 

no. LV, blz. 95-96, getiteld: 'Liedeken tot Loff vande 
h.moeder godts'. 

no. LXXII , blz. 133, getiteld: 'Ter eeren de h.moeder 
godts Maria', 

no. II , blz. 7-9, getiteld: 'Liedeken' en beginnend met de 
versregel: ' In cruijs en lijden leijt profijt gelegen'. 

Deze vier liedekens wijzen immers, dunkt ons, wel heel sterk 
naar de rederijkers. Het schijnen welhaast zuivere refreinen te 
zijn. Twee ervan hebben een stokregel, ni. nos. II en L; de an
dere vertonen de typische rederijkse rijmvormen als: 
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pure nature reijn lilie net 
van sonden bevonden onbesmet 
lof troone seer schoone van salomón wijs 
der deughden en vreughden een paradijs (LV, blz. 95, 

vs. 9-12). 

Dit overmatig gebruik van dergelijke rijmvormen treffen wij 
vooral aan in het Liedeken no. LV op blz. 95-96 ; doch boven
dien stelt dit liedeken duidelijk zijn afkomst uit de kringen van 
de rederijkerij door de laatste twee versregels, waarin men een 
duidelijke zinspeling op een rederijkerskamer schijnt te moeten 
onderkennen : 

daer saemen versaemen uijt jonste met vreugt 
die groeijen en bloeijen door lieffden in deugt (vs. 59-60). 

In dit liedeken vinden wij trouwens ook, evenals in het liedeken 
op blz. 133, de typische opeenhoping van aanspreekvormen, die 
men in de rederijkerspoëzie zo vaak aantreft108: 

O uijt vercoren vat 
o hemels waerde schat 
o suijverheijt O schoonste Diamant 
o groóte strael o aengename brant 
o douw o reijne roos 
die godt den vader voor sijn bruijt verkoos 
o heijligh pat vol deught bewandelt 
in u maeghde staet 
eij wees mijn toeverlaet (blz. 133, vs. 10-18). 

Zolang men echter niet aan kan geven, waar de bovenstaan
de liedekens in oudere bundels te vinden zijn, is elk strikt be
wijs niet te leveren. Doch hetgeen wij hierboven opgesomd heb
ben, is wel voldoende om de sterke verwantschap met de rede
rijkerij te bewijzen en daardoor wordt de originaliteit van de 
liedekens uit het Graafse manuscript reeds zeer twijfelachtig 
gemaakt. 

De pure originaliteit wordt eveneens aangetast door het feit 
van de kleinere verwantschappen, die wij herhaaldelijk aan
troffen. In het kerstlied, no. CIV, op blz. 185-186 van het 
Graafse handschrift staan de versregels: 
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na na na kintie teer 
sus sus en krijt niet meer. (vs. 25-26) 

Deze versregels kan men letterlijk zo terugvinden bij Van 
Duijse, deel III , blz. 1919-1920, resp. strofe 4 en 5, vs. 5-6; 
eveneens vindt men deze versregels bij Van Duijse, I I I , blz. 
1908 in de laatste twee versregels van de derde strofe. Een in
vloed van het liedeken bij Van Duijse is dus onmiskenbaar, 
want de tekst van Van Duijse komt reeds voor in het Brusselse 
liederenhandschrift dat minstens uit 1621 dateert107. 

Vatten wij de resultaten van ons onderzoek samen, dan kun
nen wij vaststellen, dat 17 liedekens met een redelijke grond 
van zekerheid als originele liedekens aangeduid mogen worden, 
terwijl 32 liedekens met meer of minder reden als ontleend be
schouwd mogen worden. Daarbij moeten wij dan nogmaals er
op wijzen, dat ons onderzoek naar de herkomst van de teksten 
niet uitputtend kon zijn. Feitelijk is een dergelijke onderzoe
king, die een zee van tijd zou vragen en nimmer als voltooid be
schouwd zou mogen worden, ook overbodig voor onze bedoeling. 
De conclusie immers, welke wij uit de bovenstaande gegevens 
moeten trekken, zou er in wezen niets door veranderen hoewel 
zij er wellicht wat genuanceerder door zou kunnen worden. 

Het is immers overduidelijk gebleken, dat het Graafse liede
renhandschrift een heterogene verzameling liedekens biedt en 
niet beschouwd mag worden als het uitsluitende werk van één 
dichteres. Evenmin bleek dit handschrift volkomen besloten te 
zijn binnen de enge muren van het Graafse klooster. De liede
kens die erin voorkomen blijken herhaaldelijk een zekere alge
meenheid te bezitten die het belang ervan vergroot, doordat 
het representatief genoemd mag worden voor een stuk prak
tisch onontgonnen katholieke cultuurgeschiedenis en letter
kundige historie. 

Ons Graafs handschrift is dus als bron voor de kennis van 
het katholieke geestelijke lied na de hervorming van groot be
lang. En het is dit belang dat o.i. een studie erover en een tekst
uitgave ervan volkomen rechtvaardigt, zoal niet belangwek-
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kend maakt. Want het geestelijke lied na de middeleeuwen is 
nog bijzonder slecht bestudeerd. Wel bezitten wij een serie 
studies over schrijvers en schrijfsters ervan, maar het anonieme 
volkslied, dat meestal zijn neerslag vond in de liedboeken, is 
nog zo weinig bestudeerd, dat men niet eens weet, welke lied
boeken er in die tijden geweest zijn en in welk verband zij tot 
elkaar stonden. 

Behalve de bovengenoemde waarde van het Graafse hand
schrift is er nog een die ons van belang lijkt. Het Graafse hand
schrift bleek niet alleen een kwantitatieve aanvulling van 
geestelijke liedekens te betekenen, doch evenzeer een kwalita
tieve. Daarmee bedoelen wij niet op de eerste plaats een letter
kundig kwalitatieve aanvulling ofwel een vermeerdering van 
liedekens van artistiek hoger gehalte, doch meer een textuele 
aanvulling. Herhaaldelijk is ons immers gebleken dat de Graaf
se teksten van diverse liedekens een duidelijke verbetering be
tekenden van bekende teksten. Aldus heeft ons handschrift 
evengoed zijn waarde voor de tekstgeschiedenis van de afzon
derlijke liedekens. 

De wetenschap dat ons handschrift vele liedekens ontleend 
heeft, stelt nog een ander probleem, nl. hoe de diverse liede
kens in het handschrift gekomen zijn. Het materiaal dat een 
volledige oplossing zou kunnen bieden, is uitermate schaars en 
dan nog weinig definitief oplossend. Wel kan men stellen, dat 
vele liedekens afkomstig blijken te zijn uit vier kringen, т . п . 
die van de Jezuïeten, die van de Dominikanen, die van de Car-
melitessen en die van de Franciscanen. Hoe echter de betrek
kingen geweest zijn tussen onze verzamelaarster en elk van die 
kringen, is hoegenaamd niet te bepalen. De weinige gegevens 
die wij te dezen hebben gevonden staan ons feitelijk geen 
enkele conclusie toe. 

3 . DE SPIRITUALITEIT VAN DE GRAAFSE LIEDERENBUNDEL 

Het Graafse handschrift kan men ook beschouwen als een 
bundel liedekens, typerend voor de mentaliteit en de spirituali-
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teit van het klooster Mariengraff en zijn bewoonsters. De ver
zameling is immers in het Graafse klooster ontstaan door een 
lid van de kloostergemeenschap108. Bij haar keuze heeft zij 
weliswaar natuurlijk haar eigen smaak gevolgd, doch er is vol
doende grond voorhanden om haar smaak nagenoeg te vereen
zelvigen met die van de kloostergemeenschap. Haar smaak was 
immers niet esthetisch gericht, doch religieus109. Bovendien 
moet zij een diep gelovige en tevreden vrouw zijn geweest, die 
in de kloostergemeenschap haar zielevrede gevonden had110. 
Bedenken wij nu nog, dat de kloosters hun leden een bepaalde 
spiritualiteit als het ware van bovenaf opleggen en - in elk ge
val - aan de persoonlijke religiositeit een vrij strakke richting 
geven, dan valt het niet moeilijk meer om inde verzamelaarster 
van ons manuscript de exponente te zien van de vroomheid in 
het Graafse klooster in het bijzonder en van die in de gelijksoor
tige tertiarissenkloosters in het algemeen. De verzamelaarster 
is immers niet meer dan een soort klerk geweest, die nijver ver
zameld heeft al de liedekens waarmee zij in aanraking kwam en 
die in haar religiositeit en in haar gemeenschap pasten. De men
taliteit en de spiritualiteit van deze bundel zijn derhalve ty
perend voor haar klooster in zijn geheel. 

Hiermede hebben wij de tweede positieve waarde van ons 
handschrift aangeduid. Het is mede een spiegel voor de vroom
heid van de Graafse tertiarissengemeenschap en in wijder ver
band - zoals wij reeds aantoonden - weerspiegelt het de vroom
heid van alle gelijksoortige kloostergemeenschappen. En ook al 
moeten wij deze bron als 'litteraire' bron onder de indirecte 
bronnen rangschikken, daarmee wordt aan haar waarde als zo
danig in het geheel geen afbreuk gedaan. 'De vroomheid van 
een bepaalde periode, van een bepaald milieu of heilige wordt 
intussen door de niet officiële of de litteraire bronnen het vol
ledigst vertolkt', zo lezen wij bij Axters, die in dezen uitermate 
deskundig is111. 

Ook al moge het misschien zo schijnen, toch wordt de waarde 
van deze bron voor de kennis van het geestelijke leven evenmin 
verminderd door het feit, dat onze bundel, evenals alle reli-
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gieuze poëzie overigens, een grote reeks van conventionele mo
tieven en inhouden bevat, zodat men veilig kan zeggen, dat alle 
religieuze poëzie vele overeenkomsten vertoont112. 'Il est a 
priori certain que toutes les spiritualités authentiquement chré
tiennes s'accordent avec la Révélation, puisqu'elles s'en nouris-
sent'113, zegt E. Gilson, wanneer hij als 'deuxième erreur' van 
de geschiedenis van de spiritualiteit aanduidt : 'si bien réduire 
à la théologie l'histoire de la spiritualité, qu'elle cessât d'être 
une histoire'114. Evenals de heiligenlevens een grote mate van 
overeenstemming vertonen115, vertoont ook de religieuze poë
zie een opmerkelijke gelijkgerichtheid. Maar met dezelfde bloe
men kon het bloemenmeisje Glycera uit de 'Inleiding tot het 
devote leven' van Franciscus van Sales een grote verscheiden
heid aan bloemenruikers samenstellen. 'Eenzelfde verscheiden
heid van schikking en ordening brengt de H. Geest ook in de 
leeringen over het devote leven. Want zijn dienaars, door wier 
mond en geschriften Hij spreekt, behandelen allen dezelfde 
leer, en toch zijn hun voortbrengselen door de verscheiden 
wijze van samenstelling heel verschillend'11 '. 

Voor de benadering van de spiritualiteit van de tertiarissen 
in de late zeventiende-eeuw achten wij ons handschrift dus van 
groot belang. De liedekens zijn de rechtstreekse uitingen van 
rehgieuze harten geweest en wisten de godsdienstigheid van 
andere harten te prikkelen. Zij zijn nimmer door nuchtere ver
standelijke doelbewustheid in bepaalde richtingen gedreven, 
doch vormen de spontane uitingen, die als het ware argeloos op 
het papier zijn neergeschreven; juist daarom, d.w.z. als onbe
wuste uitingen van de religiositeit, zijn ze van zo groot belang 
voor de kennis van de daadwerkelijke vroomheid117. 

Bovendien is het Graafse manuscript welhaast118 een uniek 
handschrift te noemen. Wel immers kennen wij dichters als 
Nicolaus van Milst, Mechtildis van Lom en Stalpart van der 
Wiele, die allen in nauw verband met kloostergemeenschappen 
van vrouwen gestaan hebben en voor een groot deel hun dich-
terlijke werkzaamheden daarop gericht hebben, doch bij geen 
van hen valt het individuele element geheel en al weg te cijfe-
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ren. Anton van Duinkerken heeft indertijd119 Nicolaus van 
Milst geïndividualiseerd door hem 'de dichter van de vrees' te 
noemen. Stalpart van der Wiele moge al 'zijn aanleg en zijn 
smaak' bedwongen hebben 'om voor het volk verstaanbaar te 
schrijven'120, hij heeft zich in geen geval met het volk weten te 
vereenzelvigen: hij schreef voor het volk, doch zijn verdienste 
is het vooral de behoeften en de toon van het volk zo goed aan
gevoeld te hebben121. Evenmin kan men zuster Mechtildis van 
Lom alle individualiteit ontzeggen. Reeds het feit, dat pater 
Matthias Croonenborch in 1673 van haar een levensbeschrij
ving deed verschijnen122 toont ons dit al voldoende aan. Juist 
in die levensbeschrijving123 vindt men duidelijk vermeld de 
strikt eigen aard van Mechtildis van Lom, die in haar lichame
lijk lijden en in haar mystieke ervaringen, dunkt ons, voor een 
goed deel gekenmerkt en geïndividualiseerd wordt. 

Uit het bovenstaande is het duidelijk, dat bij de genoemde 
dichters de persoonlijke dichterlijke geest de gemeenschap 
overheerst; zij zijn m.a.w. geen specifieke volksdichters, die 
slechts de spreekbuis van hun volk waren, doch zij zijn cultuur-
dichters, bij wie het eigen geluid steeds bleef doorklinken124. 
Het persoonlijk element nu, dat in hun werk voldoende aan
wezig is, vertoont zich in veel mindere mate in het Graafse 
handschrift. In het Graafse manuscript is het veeleer de 
kloostergemeenschap zelf die zich uitspreekt, die wat haar 
religieus hart trof, in woorden trachtte vast te leggen. 

Vergelijken wij ons manuscript met het begijnenhandschrift, 
waarop indertijd Maurits Sabbe125 de aandacht gevestigd heeft, 
dan blijkt het unieke karakter van ons handschrift nog des te 
meer. Evenals de onbekende verzamelaarster van ons hand
schrift heeft weliswaar het begijntje Verachter uit Antwerpen 
waarschijnlijk sinds 1742 in een cahier alle liedekens opge
schreven die haar bevielen12*. 

Bij gelijke bedoeling was het resultaat echter wel zeer onge
lijk! Sabbe ziet het voornaamste belang van deze verzameling 
hierin, 'dat ze ons het repertorium brengt van de liedjes, die in 
de 18e eeuw onder begijntjes geliefkoosd waren'127. Is dit juist, 

198 



dan blijkt er toch wel een zeer groot verschil te bestaan tussen 
de geestelijke gerichtheid van het Vlaamse begijnhof en de 
Graafse tertiarissen. De Graafse bundel is uitsluitend en diep 
ernstig religieus; het Antwerpse begijnhof vertoont een wel erg 
speelse gezindheid, die ons herhaaldelijk onheus en zelfs on
prettig aandoet. Sabbe spreekt van 'de laag bij den grond klap
perende opvatting van het begijnen- en nonnenleven'128. En 
dit wel zeer terecht ! Van de innige religiositeit, waardoor het 
Graafse handschrift zo boeiend is, ontbreekt nagenoeg ieder 
spoor. In het 'Liedeken van de Nonnekens en de Werelt'129 

weet de Nonne het verwijt van de wereld, dat zij zo dwaas is ge
weest de ruime wereld te verlaten 

Om te woonen in dees cluys 
Als een nouw beslote muys 

niet anders te weerleggen dan op een dergelijke erbarmelijk 
schamele wijze: 

Onse wooningh is geen cluys 
Daer wij sitten als een muys 
Want wij hebben groóte spacie 
Dat ons dint tot recreatie 
En daer valt soo menigen dagh 
Dat m'hier vrolyck wesen magh130. 

Het geven van meer dergelijke staaltjes van platvloerse ver
dediging van de kloosterlijke staat is overbodig; dit ene kan in 
ruime mate volstaan om te bewijzen, welk ontstellend gebrek 
aan religieuze bekommernis er in de Vlaamse bundel te vinden 
is. 'Eigenlijke godsdienstig stichtelijke liedekens komen in het 
hs ook voor, maar ze zijn weinig talrijk en tamelijk onbedui
dend,' zegt Sabbe131. Het talrijkst vertegenwoordigd zijn de 
drinkliederen132, terwijl ook de kluchtige liederen in grote 
meerderheid voorkomen133. 

Al bij al mogen wij gerust vaststellen, dat dit begijnenhand
schrift slechts in schijn een begijnenbundel is, wanneer men 
dit tenminste in religieuze zin opvat. In elk geval overtreft het 
Graafse handschrift het in elk opzicht, zowel wat godsdienstzin 
als wat artistieke waarde betreft. Wie een dergelijk handschrift 

199 



met ons Graafse handschrift vergelijkt, begrijpt het unieke 
karakter van het Graafse manuscript. 

Raadpleegt men ten overvloede de grote kenner van het be
gijnenwezen, L. J . M. Philippen134, dan blijkt dat de dichtvaar-
digheid onder de begijnen kwalitatief in geen geval erg groot is 
geweest. Philippen zegt ervan: 'Andere legden zich toe niet al
leen op het samenstellen van godvruchtige verhandelingen 
maar tevens op het dichten van geestelijke liederen. Deze liede
ren bezingen meestal de liefde, die het minnend begijnenhart 
den goddelijken bruidegom toedraagt en de heerlijkheid der 
mystieke vereeniging met Christus. In deze liederen, doorgaans 
van geringe letterkundige waarde, straalt op zeer zonderlinge 
en soms smakelooze wijze de argelooze naïviteit door van de 
simpele gemoedsstemming der dichteressen die, soms wat al te 
reahstisch, hemelschen wellust transponeerden in aardsche ge
neugten naar dewelke onze Vlaamsche voorvaderen op ken
merkende wijze verhangen waren'135. De staaltjes die hij van 
een dergelijke dichtkunst geeft, sterken ons in onze overtuiging 
dat onze dichtbundel zowel naar inhoud als naar dichterlijk 
vermogen een unieke bundel genoemd moet worden. 

Wij menen in het bovenstaande aangetoond te hebben, dat 
de Graafse dichtbundel ook als religieuze dichtbundel van 
groot belang is. Hij is een deugdelijke bron voor de spiritualiteit 
van de tertiarissenkloosters en van uitnemend belang bij ge
brek aan andere dergelijke bronnen136. 

Het Graafse manuscript moge al een deugdelijke bron voor 
de kennis van de spiritualiteit zijn, hiertegenover staat het 
feit, dat de kennis van de spiritualiteit onmisbaar is voor een 
redelijke waardering van de gedichten zelf. Dichtkunst en 
levensbeschouwing vallen immers enkel te onderscheiden. Wie 
een scheiding wil forceren - de geschiedenis van de Beweging 
van Tachtig kan ons dit reeds afdoende bewijzen - ontneemt 
aan de dichtkunst de noodzakelijke voedingsbodem137. Alleen 
vanuit de godsdienstige inhoud kan de religieuze poëzie in de 
ware zin des woords naar waarde beoordeeld worden. Het is 
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daarom met een tweeledige bedoeling, dat wij zullen trachten 
hieronder de spiritualiteit, die ons uit het Graafs handschrift 
tegenspreekt, in grote lijnen te tekenen. 

A. Het Godsbeeld 

Wie het godsdienstig karakter van het Graafse handschrift 
bij voorbaat wilde aantonen, zou kunnen volstaan met erop te 
wijzen, dat in het manuscript ongeveer 700 maal de naam van 
God of een benaming of omschrijving daarvoor wordt gebezigd. 
Dat wil zeggen, dat gemiddeld drie keer per bladzijde of onge
veer zes maal per gedicht of liedeken Gods naam gebruikt 
wordt. Er schijnt wel geen nader betoog meer van node te zijn 
ter adstructie van het religieuze karakter van ons handschrift. 
In de belevingswereld van ons manuscript blijkt God een cen
trale plaats in te nemen. Uit de Uedekens stijgt ons dan ook een 
afgerond Godsbeeld op, dat volop de gelegenheid biedt ons een 
beeld te verwerven van het geestelijk leven der kloosterlingen. 
Elke spiritualiteit veronderstelt immers een bepaalde Gods
voorstelling. Spiritualiteit toch is - volgens Axters138 - 'iedere 
beleving van de afhankelijkheidsverhouding van God'. Het 
Godsbeeld is bij gevolg de basis van iedere vroomheid. Daaruit 
spruit immers de heersende opvatting van de 'perfection chré
tienne' en van de wegen die bewandeld dienen te worden om 
dit ideaal te bereiken, voort139. 

Wij menen dan ook geen beter uitgangspunt voor de be
schrijving van de spiritualiteit te kunnen nemen dan de nauw
keurige weergave van de gebezigde benamingen voor God. 
Volge daartoe hier eerst een algemeen overzicht van de bena
mingen die wij in ons manuscript voor God aantroffen. 

God (223 maal) de vreden maecker ( 1 maal) 
drij personen (1 maal) Prins van Peijs (5 maal) 
vader soon h. geest ( 1 maal) Lam (4 maal) 
goddelijck wesen (2 maal) Nieuw Geboren ( 1 maal) 
gods wesen ( 1 maal) het saet der vrouwen ( 1 maal) 
Springader van het Leven (1 maal) Meester (2 maal) 
De wortel van mijn leven (1 maal) Rabbonì (1 maal) 
u onbegrepen wesen ( 1 maal) Messias (6 maal) 

201 



Schepper (10 maal) 
Vader ( 17 maal) 
Koning (6 maal) 
Vorst (6 maal) 
Rechter (1 maal) 
de Hooghste ( 1 maal) 
Goddehjcke Majesteijt (2 maal) 
die grote Al (2 maal) 
ons Hooghste Lot (2 maal) 
de Aldermeeste ( 1 maal) 
de Alderedelste ( 1 maal) 
Onverganckehjck goet (1 maal) 
H Geest (1 maal) 
Comnckhjcke trooster ( 1 maal) 
Het licht ( 1 maal) 
Heer (139 maal) 
Jesus (107 maal) 
Christus (16 maal) 
Goddehjck Kind (27 maal) 
Zoon Gods (16 maal) 

Verlosser (2 maal) 
Heiland ( 1 maal) 
Salichmaecker (4 maal) 
Vaders woort (2 maal) 
Broeder (2 maal) 
Gewenste spijse (1 maal) 
Medecijn (1 maal) 
Bruidegom (14 maal) 
Beminde (14 maal) 
Mijn heff (10 maal) 
Minnaer (4 maal) 
Liefste vriend (2 maal) 
Geestehjcke Vnjer (1 maal) 
Mijn scone (1 maal) 
Soet (1 maal) 
Mijn Als ( 1 maal) 
Liefde sonder ent ( 1 maal) 
Leven van mijn siel (1 maal) 
Liefste uitvercoren Al ( 1 шааі) 
de schoonheijt selve (1 maal) 

Volledigheidshalve en tevens ter typering voegen wij hieraan 

nog toe de omschrijvingen van langere adem. 

die alles siet (no. XLI, blz. 72, vs. 4) 
die geeft het gout (no XLV, blz. 79, vs. 14) 
die alles heeft gemaeckt (no. XX, blz. 36, vs. 15) 
die selffs de son haer licht eerst heeft gegeven (no. IL, 

blz. 87, vs. 1) 
die alle creature geeft het leven (no. IL, blz. 87, vs. 3) 
hij die is heer van al (no. IL, blz. 87, vs. 5) 
die alles vnjheijt geeft (no IL, blz. 87, vs. 8) 
in wiens aensien seraphmen branden (no. IL, blz. 87, vs. 10) 
daer voor den hemel beeft / 
en t'geen op aerde sweeft (no. IL, blz. 87, vs. 12-13) 
diet al verbhjt (no. IL, blz. 87, vs. 14) 
die aen het pluijm gediert gaff de veere (no. IL, blz. 88, 

vs. 15) 
die den schepter gaff (no. IL, blz. 88, vs. 19) 
die teeuwich woort is (no. IL, blz. 88, vs 22) 
die het al geschaepen heeft / 
d Engelen selffs inden hemel / 
inde locht oock al t'gewemel / 
en al wat op de aerde leeft (no LII, blz. 91, vs. 3-5) 
die hemel aerde en al heeft geschapen (no. LVIII, blz. 100, 

vs. 1) 
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die alle vreught en lust besluijt in hem (no. LVIII, blz. 100, 
vs. 2) 

die alles is het geen men kan wenschen (no. LVIII, blz. 100, 
vs. 5) 

die tal becleet en oock het leven geeft (no. LVIII, blz. 100, 
vs. 6) 

die Seraphinen ende hemelsche geesten / 
kan roepen tot sijn dienst van boven neer (no. LVIII, 

blz. 100, vs. 9-10) 
U die hemelen en aerden / 
en al watter omme sweeft / 
t'wesen geeft naer hunne waerde / 
en voeght alles watter leeft (no. LXX, blz. 124, vs. 17-20) 
voor wien alle schepsels knielen (no. LXX, blz. 126, vs. 87) 
voor wien alles buijgen moet (no. LXX, blz. 126, vs. 88) 
diese (т .п . desiel) geschapen heeft (по. XC, blz. 162, vs. 14) 
die mij eerst schiep en t'leven heeft gegeven (no. CVIII, 

blz. 194, vs. 2). 

Het bovenstaande materiaal zou nog uitgebreid kunnen 
worden met vele bijvoeglijke naamwoorden en andere additio
nele bepalingen die wij veelvuldig bij de bovenstaande bena
mingen aantreffen. Doch ook zonder deze aanvulling staat het 
gegeven materiaal ons reeds enkele belangrijke conclusies toe, 
die ons als inleidende beschouwing waardevol toeschijnen. 

Op de eerste plaats kunnen wij vaststellen, dat de gebezigde 
termen een rijke verscheidenheid vormen en ons een genuan
ceerd Godsbeeld tonen. 

Vervolgens blijkt nu reeds uit het materiaal, dat in het 
Graafse klooster een sterke voorkeur aan den dag treedt voor 
God de Zoon. De spiritualiteit zal daarom - dat kunnen wij 
reeds bij voorbaat stellen - een uitgesproken Christocentrisch 
karakter vertonen. 

Op de derde plaats blijkt uit diverse gebruikte termen, dat 
er een zekere mystieke belangstelling en gerichtheid in ons 
handschrift tot uiting komt. 

Trachten wij vervolgens het Godsbeeld in het algemeen na
der te preciseren. Daarbij zouden wij dan uit kunnen gaan van 
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het o.i. symptomatische feit, dat in ons manuscript zeventien 
maal God als Vader genoemd wordt, zonderdat er ook maar 
één keer van 'onze' Vader gesproken wordt. Dit lijkt ons een 
typische aanduiding te zijn voor de vertolkte Godsopvatting. 
Alle gemeenzaamheid met God, die o.a. in de poëzie van de 
Katholieke Jongeren van 1920 vaak tot een amikaal tutoyeren 
leidde140, blijft hier verre. In de ogen van de vrome tertiaris
sen is God - zoals uit een deel van het gegeven materiaal blijkt 
- de hoogverheven, almachtige schepper, beheerser en bezitter 
van alles; Hij is de leven-gevende en leven-behoudende Al
macht; de eeuwige, alles-ziende, rechtvaardige en strenge 
Rechter; de feodale Vorst voor wie alles buigen moet. 

Wij menen deze Godsopvatting als de ondergrond van de 
volledige spiritualiteit te moeten beschouwen. Wie echter zou 
menen, dat ons handschrift vol staat met liedekens, die het 
bovenomschreven Mosaische Godsbeeld141 rechtstreeks ver
woorden, zal ontdekken, dat een dergelijke opvatting slechts 
aangeduid wordt door de vele losse opmerkingen die in de lie
dekens her en der verspreid liggen. Dat wij deze godsopvatting 
desondanks als basis beschouwen, geschiedt om twee redenen. 
Op de eerste plaats valt het mens- en wereldbeeld, waarover 
wij dadelijk zullen spreken, daarzonder niet te begrijpen. Op de 
tweede plaats wordt de houding ten opzichte van Christus, 
waardoor de spiritualiteit in hoge mate Christocentrisch ge
oriënteerd is, o.i. alleen duidelijk en aanvaardbaar in samen
hang met en als uitvloeisel van het hierboven beschreven 
Godsbeeld. 

B. Het mensbeeld 

Dit oud-testamentische Godsbeeld, dat op een dergelijke be
wuste en levende wijze in de Graafse kloostergemeenschap 
leeft, heeft natuurlijk niet nagelaten een diepe indruk op de 
Graafse kloosterlingen te maken en aldus haar religiositeit ten 
zeerste beïnvloed. Tegenover de grootte van God gesteld kan 
de mens zich niet anders dan uiterst nietig gaan voelen: 'een 
mensche... een niet' (Lied no. LXX, blz. 124, vs. 16). 
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De Graafse zuster voelt zich derhalve een hulpeloos wezen, 
dat steeds tot God en de Heiligen om hulp moet bidden. Zij 
voelt haar eigen onmacht en gebrekkigheid, die zich steeds 
maar weer uit in een intens en scherp zondenbesef: 'mijn son-
digh stoff' (CXVI, blz. 207, vs. 12). Zij beseft zelf niets te heb
ben en niets te zijn : 'ick heb niet off ghij hebt mij al gegeven' 
(VI, blz. 15, vs. 33). De ziele... 'tis het maecksel van u handen' 
(XVIII, blz. 33, vs. 21). Met een zekere zelfspot kan de ter
tiaris dan ook herhaaldelijk spreken over 'mijn armoe' (o.a. 
VIII, blz. 18, vs. 19). Het enige dat zij beseft te bezitten en te 
zijn, is zwakheid en zondigheid. Zij weet ook, hoe de zwakheid 
haar steeds maar weer opnieuw verlokt tot het toegeven aan 
wereldse pracht en praal en wereldse verlokkingen, ook al weet 
zij: 'tstrijdt tegen reen' (XII, blz. 24, vs. 5). 

Deze zwakheid is het ook, die haar ziel voortdurend belaagt 
en in het verdriet stort. Lichaam en ziel voeren in haar ogen als 
het ware een voortdurende strijd tegen elkaar; zij huldigt der
halve nog een typische dualistische opvatting van lichaam en 
ziel, van vlees en geest. En de taak van de individuele mens 
is het volgens haar het lichaam volkomen ondergeschikt te 
maken aan de geest en de ziel. De wereldse gezindheid, het 
aardse in de mens moet volkomen vernietigd worden. Daar is 
immers enkel zondigheid en slechtheid. Aardse schoonheid en 
dergelijke zijn maar schijn in haar ogen. Wie dieper doorkijkt, 
ziet enkel en alleen verdorvenheid. 

De taak van de mens is het het lichaam geheel en al onder
geschikt te maken aan de ziel. Daartoe moet de mens zich ten 
diepste vernederen, zich volkomen onthechten, zich volledig 
uit de wereld terugtrekken. Dat dit lijden voor hem betekent, 
daarvan is de tertiaris zich volledig bewust; maar dit lijden is 
daarom in wezen vreugd voor hem, omdat het later de vol
maakte vreugde brengen zal. De lof van het lijden wordt dan 
ook in de bundel herhaaldelijk en op velerlei wijzen gezongen: 
'In cruijs en lijden leijt profijt gelegen' (II, blz. 7). 

Het hele leven is voor de mens in de ogen van de tertiaris een 
strijd tegen zichzelf, een strijd tegen eigen 'qua begeerte en ge-
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negentheijt' (LXXXIV, blz. 150, vs. 15); vooral wanneer deze 
eigen zondigheid door de wereld geprikkeld wordt. Daarom is 
naast de strijd tegen zichzelf de strijd tegen de wereld voor haar 
van even groot belang. 

С Het wereldbeeld 

Evenals het mensbeeld staat ook het wereldbeeld sterk on
der invloed van het Mosaische Godsbeeld. Ten dele hebben wij 
dit reeds in het bovenstaande aangegeven. Het duidelijkste 
wordt dit wereldbeeld van de tertiarissen welhaast getekend 
in de woorden en uitdrukkingen die zij voor de wereld en het 
wereldse bezigen. Daarom vermelden wij deze eerst hieronder : 

verganckelijk aerde en stoff (XL, blz. 70, vs. 4) 
t'geen haest vergaet (I, blz. 5, vs. 27) 
bedriegelijcke mereminne sanck (LX, blz. 103, vs. 14) 
poppe goet (LXII, blz. 106, vs. 6) 
caff uijt louter blom en dons (LXVIII, blz. 120, vs. 16) 
dit dal (LXXVII, blz. 140, vs. 14) 
dit tranen dal (LXXXVII, blz. 157, vs. 7) 
dit ellendigh droevigh tranendal (1С, blz. 179, vs. 14) 
dit dal vol swaricheijt (XCIII, blz. 167, vs. 42) 
dorens toegedeckt met roose blaen 
die steecken als de bloemen sijn vergaen (CVII, blz. 193, 

vs. 11-12) 
het aertse niemendallen (CIX, blz. 195, vs. 6) 

Feitelijk wijzen al deze woorden en uitdrukkingen reeds af
doende naar de verguizing van de wereld, hetgeen wij als een 
van de kenmerken van de Graafse spiritualiteit hebben ge
noemd. Dit spreekt nog te meer, wanneer men bedenkt, dat 
tegenover deze verguizingen geen enkel ernstig bedoelde waar
dering voor de wereld staat. 

En hoe diep deze kijk op de wereld in het emotionele leven 
van de tertiarissen heeft ingegrepen, moge blijken uit de 
wereldschuwheid en wereldangst, die volop uit de additionele 
bepalingen die aan de wereld worden toegevoegd, aan den dag 
treden : 
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werelt met al u valsche treeken (XLIII, blz. 76, vs. 13) 
Foeij werelt met al u hooffsche praelen (XII, blz. 24, vs. 1) 
duijveis listen (XLIII, blz. 76, vs. 14) 
de werelt / met haer ciersele geperelt (XLIV.blz. 77, 

vs. 2-3) 
de aerdt / die maer droeffheijt ons en baert 
wekkers pracht en pomperije 
sijn voor niet alteijt vermaert (XLVIII, blz. 86, vs. 5-8) 
Wech dan o werelt 
met u corte eer en staet 
met uvalsheijt schoon beperelt (XLVIII, blz. 86, vs. 25-27) 
des swerels dwase lust (LXVIII, blz. 120, vs. 6) 
valsche werelt met al u dachten (LXXIX, blz. 143, vs. 11) 
de snode werelt (LXXIX, blz. 144, vs. 25) 
swerels slavernij (LXXXI, blz. 146, vs. 5) 
swerels pricul (LXXXII, blz. 148, vs. 11). 

Een dergelijke eenzijdige kijk op de wereld en het wereldse 
kan niet anders dan evenredige associaties opwekken. Het be
grip wereld associeert zich dan ook in de geest van de zusters 
vanzelf met valsheid, bedrog, schijnschoonheid, vergankelijk
heid, zonde, ijdelheid (in de zin van zinloosheid.) verdriet, 
slavernij van zijn hartstochten, verderf, trouweloosheid, kwaad 
en slechtheid, onrust, snoodheid, geilheid, kwelling, pijn, ho
vaardij, gierigheid, dwaasheid, zinnelijkheid, listigheid, vleierij, 
malligheid, onverdraaglijke stank, egoisme, tijdverknoeiing, 
verkwisting, verspilling, opschepperij, begeerlijkheid. 

Deze staalkaart van de onhebbelijkheden van de wereld is 
meer dan voldoende om de kijk van de tertiarissen op de 
wereld en het wereldse te illustreren. Het is deze volkomen 
wereldverguizing die door de Godsopvatting enerzijds bepaald 
werd en die anderzijds haar spiritualiteit mede beïnvloedde. 

D. De verlossing 

Als ondergrond voor de spiritualiteit van de Graafse ter
tiarissen, voorzover die uit het Graafse manuscript bleek, ga
ven wij aan : het Mosaische Godsbeeld, de overtuiging van eigen 
menselijke nietigheid en het inzicht van de waardeloosheid en 
de loutere schijn-schoonheid van de wereld. 
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Een dergelijke basis nu schijnt allerminst geschikt voor de 
opbloei van een bepaalde spiritualiteit; zij schijnt eerder een 
gerede oorzaak te zijn voor het ontstaan van een wanhoopsop-
vatting ten aanzien van de wereld en het leven en biedt tevens 
ogenschijnlijk meer grond voor een uitzichtloos pessimisme ten 
aanzien van het lot van de mens142. En stellig zou deze vol
slagen levenswanhoop zich van de tertiarissen meester ge
maakt hebben, ware het niet dat Christus haar daarvoor be
hoed had. 

wij waeren al verloren 
waert ghij heijlant niet geboren. (VI, blz. 14, vs. 25-26) 

Aan Jezus Christus, de Verlosser, hebben zij hun verlossing uit 
een noodlottig bestaan te danken : 

ten waer door jesus lieffde wij waren (verloren). 

(L, blz. 89, vs. 35) 

En elders luidt het : 

O kintie langh verwacht 
ten lesten desen nacht 
voor ons geboren 
behouden sijn wij nu 
want waren sonder u 
al langh verloren 
al langh verloren. (CIV, blz. 185, vs. 1-7) 

Het is dan ook geheel gerechtvaardigd om de opvatting over 
de Verlossing door Jesus Christus als de bovenbouw van de 
spiritualiteit van de tertiarissen te beschouwen. Rechtstreeks 
bepalend voor de wegen die de mens wil bewandelen om de vol
maaktheid te bereiken is immers zijn volmaaktheidsideaal, zo
als 'een geest, een spiritualiteit, een school eerst en vooral ge
vormd wordt door het volmaaktheidsideaal, dat een heilige, of 
ordestichter, onder invloed van de genade, persoonlijk heeft 
nagestreefd en dat hij aan zijn volgelingen heeft voorgehou
den'143. 

Het volmaaktheidsideaal van de Graafse tertiarissen nu 
dankt voor een zeer groot deel zijn inhoud aan haar specifieke 
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beleving van de Verlossing door Jesus Christus en deze be
leving ontleent op haar beurt voor een niet onbelangrijk deel 
haar inhoud aan de opvattingen die de tertiarissen huldigden 
over God, mens en wereld. 

De Verlossing door Christus is daarom ook een centraal punt 
in de spiritualiteit van de Graafse tertiarissen. Haar vroomheid 
is in hoge mate Christocentrisch te noemen. Van haar kan ge
zegd worden, wat prof. Molkenboer indertijd144 over Joost van 
den Vondel heeft geschreven: 'dat de verheven figuur van den 
menschgeworden Zoon Gods niet alleen maar bij sommige ge
legenheden uit die verzen tot ons spreekt, maar daarin de cen
trale plaats bekleedt, welke Hij in het leven van iederen waar-
achtigen Christenmensch behoort in te nemen en ook in het 
leven van den eerlijken en braven Joost ingenomen heeft'. 
Scherp blijken de tertiarissen dan ook het verschil aan te voe
len tussen de tijd vòòr en die ná de Verlossing, tussen de 'oude' 
en de 'nieuwe' wet: 

siet sijn name die is Jesus 
salichmaecker is het woort 
noijt soo soeten naem als jesus 
vanden hemel is gehoort 
want inde oude wet voor desen 
als men godes name las 
alles doen in schrick en vrese 
donder ende blixem was 
maer in onse blijde dagen 
godt een lam een suijgent kint 
wilt voor ons een naeme dragen 
dat men soeter weet off vint. 

(LXX, blz. 125, vs. 53-64) 

Zonder die Verlossing door Christus, de 'SaHchmaecker', 
wisten zij zich reddeloos verloren ; zonder Hem waren zij - on
machtig als zij zich immers van nature voelden - tot niets 
goeds in staat : 

Ach heer u hulp is hier toe van nooden 
Waert dat die alteijt maer bij mij dogh bleef 
Eeren en houden sou ick u geboden 
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Soo langh als ick hier op aerde noch leeff. 
(IV, blz. 11, vs. 5-8) 

Het is daarom begrijpelijk, dat zij - evenals Sint Franciscus145 

- de goddelijke Verlosser als haar Al beschouwen. 'De groóte 
godt van ΑΓ is dan ook een geliefde aanspreekvorm van het 
kleine Kerstekind (o.a. V, blz. 12, vs. 2; XLV, blz. 79, vs. 2; 
LIX, blz. 101, vs. 24; LXXI, blz. 128, vs. 12; LXXV, blz. 137, 
vs. 3). De Verlosser is immers in haar ogen de enige, die aan de 
mens, aan een 'niet ' 1 4 6 een zin en een betekenis vermag te 
geven : 

want sonder hem en ben en mach en can ich niet. 
(CXVI, blz. 207, vs. 3) 

De Verlossing staat aldus bij de tertiarissen centraal. En 
voor de beschrijving van haar spiritualiteit is het dan ook van 
groot belang te weten op welke wijzen zij het feit van de Ver
lossing benaderen en vooral beleven. Daarbij is het welhaast 
onnodig op te merken, dat die benaderingswijze op de eerste 
plaats en wel uitsluitend affectief gericht is. 'L'ordre francis
cain, fidèle à l'esprit de son fondateur, garda toujours des pré
férences pour la spiritualité affective. A ce point de vue, il 
diffère beaucoup de l'école dominicaine', zegt een kenner van 
de spiritualiteit als Pourrai14 ' . 

Overigens is de vrouwelijke spiritualiteit van alle tijden148 

nu eenmaal steeds meer affectief dan speculatief gericht in 
samenhang met de vrouwelijke natuur149, waaraan wij - n'en 
déplaise Simone de Beauvoir150 - menen te moeten vasthou
den151. 

Doch hierbij komt, wat onze tertiarissen betreft, nog het feit, 
dat zij alle verstandelijke benadering van 'godts verholent-
heden' (XXIV, blz. 41, vs. 52) als strijdig met Gods bedoeling 
afwijzen. De aanvankelijke Franciscaanse versmading van de 
wetenschap152, die reeds ten tijde van Sint Franciscus, voor 
wat zijn mannelijke volgelingen betrof153, onhoudbaar bleek, 
werd voor de vrouwelijke kloosters in het algemeen154 en voor 
het Graafse tertiarissenkloostcr in het bijzonder blijkbaar on-
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verminderd gehandhaafd. In het Graafse handschrift luidt het 
aldus : 

Maria reijne maeght 
ghij hebt aen godt behaeght 
door u ootmoet en uwe suijverheijt 
soo wert ghij moeder van godts majesteijt 
bidt voor ons dat wij naer u leer 
ons voegen tot u soons wil en begeer 
en oock niet godts verholentheden 
ondersoecken gaen 
maer simpel nemen aen. 

(XXIV, blz. 41, vs. 46-54) 

De tertiarissen beleven de Verlossing door Jesus Christus 
affectief. Hun gevoelsleven wordt er ten zeerste door aange
grepen en het is voor ons van belang de overheersende gevoe
lens nader te bezien. Daaronder treedt stellig sterk op de voor
grond de grote verwondering over de houding van God die uit 
loutere welwillendheid jegens de mensen hen uit de modder
poel van hun feitelijke bestaan heeft willen trekken. Bij gevolg 
is de verlossing voor onze tertiarissen een onbegrijpelijk wonder 
en een groot bewijs van Gods volkomen liefde voor de mens. 

De geboorte van God de Zoon wordt een 'wonder' genoemd 
(VI, blz. 14, vs. 19; VIII, blz. 18, vs. 2); 'met verwonderingh' 
(XLV, blz. 79, vs. 2) overdenken de tertiarissen 'd'wonder
heden' van Gods geboorte (LXX, blz. 124, vs. 9; vgl. ib., vs. 
41 ). En de Kerstliederen geven alle zonder uitzondering uiting 
aan die grote verwondering ; in vele vraagzinnen wordt een der-
gelijke verwondering uitgesproken, waarbij de barokke polaire 
tegenstellingen het effect telkenmale verhogen, zoals in liede
ken no. IX, blz. 20-21, getiteld: 'Kerstmisse': 

Is dit des vaders eenich pant 
aen ons belooft verwacht en nu gegeven 
is dit den soon het eeuwich leven 
is dit den godt die tal heeft in sijn hant 
is dit die door het minste woort 
doen comen can een nieuwe werelt voort 
is dit die heel den hemel doet verblijen 
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door sijn claer aenschijn 
comt die hier om te lijden 
en mensch voor ons te sijn. 

(IX, blz. 20, vs. 1-10) 

De vraag naar het 'waarom' van de menswording is voor de 
tertiarissen kennelijk een kwellende vraag. Vandaar dat haar 
vele vragen, die men formeel weliswaar retorische vragen zou 
kunnen noemen, in feite geen retorische vragen zijn, omdat zij 
niet de bedoeling hebben antwoorden te suggereren of krach
tige uitroepen te plaatsen156 ; de vele, z.g. retorische vragen zijn 
evenzovele uitingen van de eigen onzekerheid en van het uiter
mate brandende van het probleem. Telkens opnieuw treffen 
wij dergelijke vragen aan: 

- wat heeft bewogen u dees staet t aenvaerden (VI, blz. 14, 
vs. 16) 

- Waerom mijn godt in dit verdriet 
soo arm... (IX, blz. 21, vs. 21-22) 

- Maer als ghij immers comen wout 
waerom in geen paleijs van gout 
off eer naer Conincklijcke staten (XIX, blz. 35, vs. 19-21) 

- Wel waerom doch verstoten bij de beesten 
van ij der een verracht soo bloot soo cout 

(XXXIV, blz. 58, vs. 7-8) 
- waer toe doet dit kint als (LVIII, blz. 100, vs. 13) 
- O wijsheijt godts en schepper van vermogen 

wat heeft bewogen 
u o goeden heer 
op d'aert te dalen neer 
uijt uwen hemel troon en vaders schoot 

(LIX, blz. 101, vs. 1-5) 

Steeds maar weer worden in allerlei toonaarden deze waar
om-vragen gesteld en telkens opnieuw ontbreekt ieder duide
lijk antwoord. Slechts eenmaal wordt gesteld: 

Twas d gehoorsaemheijt die u de comen 
dat ghij aengenomen 
hebt onse natuijr 
in desen stal en schuijr 
in desen spelonck in dit vervallen kot 
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het was den wil van godt 
dies ghij gehoorsaem wout den vader eeren 
om mij te leren 
houden u gebodt. (LIX, blz. 101, vs. 10-18) 

In alle overige gevallen blijft een tastbaar antwoord uit on
wetendheid achterwege en geldt als enige verklaring de liefde, 
de overgrote liefde van God voor de mens. In tal van uitroepen 
wordt deze liefde in verwondering gevierd: 

o lieffden groóte lieffde vanden heer 
(LVIII, blz. 100, vs. 12) 

siet wat de lieffde heeft te weegh gebracht 
(IL, blz. 87, vs. 7) 

Siet wat de lieffde doet (XX, blz. 36, vs. 22) 
sijn lieffde is sonder Ende (XXXIV, blz. 59, vs. 15). 

Het is deze intense verwondering over Gods liefde voor de 
mens, die de tertiarissen herhaaldelijk van de Onbegrepen' 
God doet spreken (LXXVI, blz. 138, vs. 5-8), omdat zij met 
haar beperkt verstand geen enkel ander motief voor deze god
delijke menswording kunnen vinden dan Gods onverklaarbare, 
overgrote liefde. Deze bewezen liefde van God voor de mensen 
overweldigt haar zó, dat zij er niet over uitgesproken raken; zij 
is diep in haar harten doorgedrongen en bepaalt van daaruit 
voor een zeer groot deel haar spiritualiteit. 'God is liefde'166 

doorzindert haar hele gemoedsleven en doordrenkt haar gehele 
affectiviteit. 

De menswording, de kruisdood en de Eucharistie zien zij als 
de drie grote tastbare uitingen van de goddelijke liefde voor de 
mens. In de menswording laat God de mens 'sijn lieffde weten' 
(XXXIV, blz. 58, vs. 6), toont Hij hem 'hoe hij ons bemint en 
acht' (XLVII, blz. 85, vs. 28), kan de mens zien 'hoe u godt be
mint' (LXXIV, blz. 135, vs. 1). De kruisdood getuigt ervan: 
'sijn lieffde is te groot' (V, blz. 12, vs. 20); de kruisdood is de 
voltooiing van Gods 'minne' (VI, blz. 14, vs. 19). De Eucharis
tie is de liefdevolle bekroning van menswording en kruisdood : 

O lieffde sonder Ent 
die tot een testament 
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ons maeckt u heijligh lichaem ende bloet 
siet wat godts lieffde om den mensch al doet 
hij kiest sijn woonplaes in ons hert 
twelck hij begeert dat hem geoffert wert 
op dat de sondaer noijt van hem en scheijt 
maer bij hem blijft in alle eeuwicheijt 

(LXXVI, blz. 139, vs. 25-32) 

Menswording, Kruisdood en Eucharistie worden dan ook 
door de tertiarissen in nauwe samenhang beschouwd. De kerst-
liedekens wijzen herhaaldelijk vooruit naar het lijden en de 
dood van Christus; voortdurend worden beide in hun onder
linge afhankelijkheid bezien, zoals in de volgende strofen van 
'Kerstmisse', liedeken no. V, blz. 12: 

De lieffde is die hem soo verre bracht 
dat hij in desen nacht 
wil werden mensch geboren 
mensch om adams val 
die hij weer op rechten sal 

4 
Dit is vant minst het salder anders gaen 
als hij met cruijs gelaen 
sal comen om te sterven 
sterven sulcken doot 
want sijn lieffde is te groot. 

(V, blz. 12, vs. 11-20) 

De liefde van God voor de mensen, zich tastbaar uitend in 
menswording, kruisdood en Eucharistie, obsedeert het gemoed 
van de tertiarissen ; zij doet haar zichzelve vergeten om geheel 
en al zich aan God te wijden en zich geheel en al aan God over 
te geven. De ervaring van Gods daadwerkelijke liefde jegens de 
mensen brengt haar ondanks de wetenschap van eigen on
macht en eigen slechtheid tot een blijmoedige levensaanvaar
ding in volledig vertrouwen op God en in blinde wetenschap, 
dat God — òòk in pijn en verdriet, in 'cruijs en lijden' - haar en
kel goeds zendt. Haar overgave aan God is onvoorwaardelijk 
en geschiedt in de vaste overtuiging, dat al hetgeen God zendt, 
een teken van Zijn grote vriendschap en liefde is. Typerend in 
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dit opzicht is het liedeken no. II op biz. 7-9, dat wij daarom 
hieronder volledig zullen weergeven. 

Liedeken 

In cruijs en lijden leijt profijt gelegen 
al ist dat niemant nu van ons en siet 
den heer comt ons somteijts daer door bewegen 
tot hem te comen dat wij anders niet 
in weelden soude doen hij compt ons lust bepaelen 
met een blijt Eeuwicheijt sal hij t betaelen 

2 
Wel Ziel dan niet bedroeft maer weest nu blijde 
in al u quellingh en u tegenspoet 
godt leijt u niet meer op als ghij cont lijden 
hij is het eeuwich al voorsiende goet 
al laet hij somteijts eens een cruijsken op u dalen 
een blijde eeuwicheijt salt weer betaelen 

3 
Het is een teecken dat ghij sijn beminde 
en van sijn alderlieste vrinden sijt 
hij sorght voor u en comt u somtij ts vinden 
om u te proeven hier in desen tijt 
gelijck t oprechte gout dat men door tvueijr moet haelen 
een blijde Eeuwicheijt sal t'weer betaelen 

4 
Omhelst dan t Cruijs kust druckt het aen u herte 
en seght weest wellecom bedeckte vruecht 
sent heer dat u belieft t sij pijn off smerte 
processen droeffheijt en al wat ghij meught 
off eenich ongeluck van sieckt off andere quälen 
een blijde eeuwicheijt sait al betaelen 

5 
Sent mij vrij armoe ongerustich leven 
off schae verlies van tijdelijck goet 
al neemt ghij al wat ghij mij hebt gegeven 
en schoon dat sterfift al mijn naeste bloet 
laet mij maer op u staen en nimmermeer van u dwaelen 
een blijde eeuwicheijt sait al betaelen. 
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Naast de reeds genoemde gevoelens is er nog een, dat ty
perend voor de spiritualiteit van de Graafse tertiarissen ge
noemd moet worden. Het hart van onze tertiarissen vloeit over 
van dankbaarheid jegens God, die zonder noodzaak, doch uit 
louter belangeloze liefde voor de mensen Zijn Enige Zoon heeft 
opgeofferd. Juist doordat zij levendig beseffen, dat haar hele 
bestaan zonder de menswording van Gods Zoon een grauwe 
nacht van wanhoop en ellende geweest zou zijn, dringt deze 
dankbaarheid zich onstuimig op. Zij weten dankbaar te moeten 
zijn en die dank te moeten tonen; steeds maar weer stellen zij 
zich vragen als : 

Wat sullen wij doen voor al dat hij ons doet 
(V, blz. 12, vs. 21) 

Wat danckbaerheijt mijn godt en heer 
sal ick aen u voor dése weldaet thoonen 
om u te loonen 
naer vermogen weer. (VI, blz. 15, vs. 29-32) 

En telkens opnieuw moeten zij op dergelijke vragen een ant
woord geven, dat haarzelf feitelijk teleurstelt. Steeds schrijnen
der voelen zij het tekort aan mogelijkheden tot dankbaarheid. 
Want van zichzelf hebben zij niets om te geven. In liedeken 
no. LXXXV op blz. 152-153, dat tot titel draagt : 'Danckbaer
heijt tot godt', komt dit gemis duidelijk tot uiting. De schrijf
ster wil God graag haar hart en haar leven opofferen, doch, zo 
zegt zij : 

En off ick dit al heb gegeven 
wat is dit nu 
mijn hardt mijn siel mijn sin mijn wil mijn leven 
alles hoort doch u 
en off ghij mij al liet verwerven 
dat ick meer en meer 
In lieffde gansch verteer 
sal ick ondanckbaer sterven 
aen u goetheijt heer. (blz. 153, vs. 37—45) 

De tertiarissen zijn overtuigd van de plicht tot dankbaarheid 
aan God, doch op pijnlijke wijze beseffen en proeven zij dage-
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lijks de onmogelijkheid om Hem in voldoende mate dank te 
brengen. Desondanks streven zij er steeds naar om nieuwe mid
delen te vinden om aan God dank te betuigen. 

De Verlossing van de mens door Christus' kruisdood heeft 
- zoals wij hierboven gezien hebben - voor de tertiarissen een 
zeer reële en diep affectief beleefde betekenis. Het behoeft geen 
nader betoog, dat haar volmaaktheidsideaal er ingrijpend door 
wordt gevormd en dat de wegen naar het bereiken van die 
christelijke volmaaktheid er ten zeerste door worden bepaald. 

E. Wegen naar de volmaaktheid: 

'La spiritualité est cette partie de la théologie qui traite de la 
perfection chrétienne et des voies qui y conduisent,' zo zegt 
P. Pourrai167. Wanneer wij dan ook de spiritualiteit van de 
tertiarissen volledig willen beschrijven, moeten wij letten op 
wat zij ids de christelijke volmaaktheid beschouwden en op de 
wegen die haars inziens daarheen leidden. 

Op grond van hetgeen wij hierboven geschreven hebben met 
betrekking tot de waardering van de mens en de wereld, en 
vooral op grond van hetgeen de Verlossing door Jezus Christus 
voor de tertiarissen betekende, is het bij voorbaat duidelijk, 
dat de twee grondbeginselen van het christelijke leven, die 
Jesus zelf gesteld heeft in de treffende woorden: 'Si quis vult 
post me venire, abneget semetipsum, et tollat crucem suam 
quotidie, et sequatur me'158, ook voor de tertiarissen als de 
twee grondslagen van het geestelijke leven golden. De ont
hechting aan de eigen zondige natuur en aan de wereld en daar
naast de volledige gerichtheid op Christus zijn de twee grote 
wegen, die haar naar de christelijke volmaaktheid moeten lei
den. 

Wat zien de tertiarissen nu als haar ideaal van volmaakt
heid? Wat zien zij nu als de christelijke volmaaktheid? 

Wij menen als inleiding op de beschrijving van haar spiri
tualiteit niet beter te kunnen doen dan het liedeken no. I l l , 
biz. 10, volledig weer te geven. Daarin immers vinden wij in 
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kort bestek haar hele streven en haar opvattingen terug. 

Liedeken 
Voise: die sijn sinnen op den Rijckdom staet 

1 
Voortaen o heer en sal ick bidden niet 
als dat niet mijn maer uwen wil geschiet 
in mij om mij door mij en over al 
in vreught en pijn vermaeck en ongeval 
soo t u behaegen sal 

2 
O heer off ick mij somteijts eens vergis 
met iet te bidden dat niet saligh is 
al schijnt natuijr gevoeligh en gestoort 
en acht dat niet ghij weet best hoe t behoort 
gaet met u wil maer voort 

3 
En off ick somteijts oock wat claeg off creun 
nochtans ick op u hoop en steun 
ghij sijt alleen mijn wit en ogen merck 
maeckt mijn o heer door u genaeden sterck 
dat ick u wil uijt werck 

4 
Soo sal ick seggen heer met paulo vrij 
ick leeff niet ick maer Cristo leeft in mij 
ick bidt u dan heer dat ghij comt en blijft 
en dat mij sonde u niet wegh en drijft 
hier toe mij helpt en stijft 

Duidelijk wordt in dit liedeken het ideaal van de tertiarissen 
gesteld in het woord van Sint Paulus159: 

ick leeff niet ick maer Cristo leeft in mij160. 
Het volmaaktheidsideaal van de tertiarissen is de wegcijfe-

ring van zichzelf om daardoor geheel en al in Christus te kun
nen opgaan. In alles en volledig, zonder enige reserve willen zij 
de wil van God volbrengen. Dit kan men als het grote middel 
zien om dat grote doel te bereiken. De tertiarissen beogen de 
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absolute navolging van Christus door de radikale onthechting 
aan de wereld en aan zichzelf. 

Hiernaast blijkt echter uit het bovenstaande liedeken duide
lijk nog iets anders, dat voor de totale spiritualiteit van even 
groot belang geacht moet worden, nl. de moeilijkheden die de 
tertiarissen te wachten hebben van haar eigen zwakke mens
zijn. Zij voelen sterk in zich de zwakheid en de zondigheid, die 
haar ten stelligste zullen belemmeren in het bereiken van haar 
ideaal en bij voorbaat smeken zij God dan ook al om haar Zijn 
onmisbare hulp te schenken. 

Laat ons thans die elementen van de spiritualiteit die wij 
hierboven reeds aangeduid hebben, nader onderzoeken en be
schrijven. 

a. De Christelijke Volmaaktheid 

Men kan gerust beweren, dat het ideaal dat de tertiarissen 
zich blijken gesteld te hebben, niets opmerkelijks inhoudt. Het 
is immers het enig mogelijke religieuze ideaal dat er is. 'Een 
wezen wordt volmaakt genoemd,' aldus de H. Thomas van 
Aquinen161, 'voorzover het zijn eigen doel bereikt, waarin zijn 
hoogste volmaking gelegen is. Het eigen doel van de mens is 
God. Hoe bereikt de mens nu dit doel? Door één te worden met 
God. Die eenheid ontstaat door de liefde: 'God is liefde, en wie 
in de liefde blijft, blijft in God en God in hem'162. De volmaakt
heid van de mens bestaat dus in de liefde.' 

Van belang voor de eigen geaarde spiritualiteit is dan ook 
niet zozeer de kennis van hetgeen als het laatste doel beschouwd 
wordt, doch veeleer de wijze waarop dit laatste doel door
schouwd wordt. 

Op welke wijze nu beleven de tertiarissen het doel, waarheen 
zij voelen te moeten streven? 

De houding van de tertiarissen jegens God is uitsluitend 
affectief gericht. Wij mogen dan ook niet verwachten, dat zij 
met haar redenerend en analyserend verstand haar einddoel be
naderen. En de vraag waarvoor wij ons gesteld zien, luidt der-
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halve: op welke wijze stellen de tertiarissen in haar gevoels
leven zich dat ideaal nu voor? 

Zij voelen haar eigen wil zo veel mogelijk te moeten uit
schakelen en haar eigen wensen en verlangens te moeten ver
geten en die te vervangen door die van Christus. Zij willen 'al
leen naert Eeuwich staen (VII, blz. 17, vs. 54); zij willen zich
zelf geheel en al opofferen aan God : 

Voor dése groóte lieffde sal ick o heer niet eerder sijn te 
vreen 

ten sij ick Ziel en leen 
mijn Jesu mach in uwen dienst besteen 
mijn godt ick heb niet meer 
ontfanckt mijn armoe tot vergeldingh weer 
en al had ick noch duijsent herten soude sijn bereijt 
voor uwe goddelijckheijt 

(VIII, blz. 19, vs. 15-21) le3 

Zij willen, in het kort gezegd, God 'liefde dragen' (XIV, blz. 28, 
vs. 5), haar leven 'in u dienst besteden weer' (XVIII, blz. 33, 
vs. 28). 

In duidelijke bewoordingen schetst W. van Ravesteijn haar 
ideaal aldus : 

eij ontsteeckt mijn hert en sinne 
met u lieffde met mijn brant 
dat ick u geheel beminne 
met mijn erachten en verstant 
dat mijn siele overwegen 
wat dat Jesus is geseijt 
en waer in dat is gelegen 
volle vreught en salicheijt 
dat mijn herte niet en haecke 
naer dat jesus tegen is 
dat mijn sinne niet en smaecken 
als dat in mijn jesus is. (LXX, blz. 126, vs. 89-100) 

En verder concretiseert zij haar ideaal aldus: 

Dits mijn wensch die к aen u geven 
Innich Eenich Sedigheijt 
Voortganck hier in deughtlijck leven 
naermaels volle Salicheijt. 

Amen (id.ib., blz. 127, vs. 141-144) 
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Met opzet hebben wij - in afwijking van het manuscript - de 
vijf woorden, waarin het ideaal van de schrijfster geconcreti
seerd werd, met hoofdletters geschreven. Deze vijf kapitalen 
vormen immers het woord JESUS en er is welhaast geen duide
lijker bewijs mogelijk van de centrale plaats van Christus en de 
Verlossing in de spiritualiteit van de tertiarissen. 

Ook in mystieke termen wordt het volmaaktheidsideaal een 
enkele maal gesteld : 

maeckt heere doch van mij en van u een 
(IL, blz. 88, vs. 35) 

Dit volmaaktheidsideaal heeft de tertiarissen diep in haar 
gemoed gegrepen. Het is allerminst een ideaal dat haar werd 
opgelegd van hoger hand ; doch het is uit haar zelf gerezen met 
de dwingende noodzaak van het verworven levensinzicht. Het 
is als het ware het noodzakelijke gevolg van haar visie op de 
mens en de wereld en van haar kijk op het heuglijke feit van de 
Verlossing. Dat volmaaktheidsideaal is in haar ogen de enig 
mogelijke en verantwoorde levensvorm. Dit ideaal hebben zij 
in zich geïntegreerd ; zij zijn ermee vergroeid. Heel haar gedach
ten- en gevoelswereld wordt erdoor bepaald. Dit volmaakt
heidsideaal obsedeert haar en deze obsessie uit zich in een veel
heid van kreten om hulp om dat ideaal, dat zij op eigen krach
ten weten nimmer te kunnen bereiken, toch binnen de perken 
van haar mogelijkheden te brengen. 

Ach heer u hulp is hier toe van nooden 
Waert dat die alteijt maer bij mij dogh bleef 
Eeren en houden sou ick u geboden 
Soo langh als ick hier op aerde noch leeff 

(IV, blz. 11, vs. 5-8) 
O godt mijn cranckheijt dogh aensiet 
к ben stoff en asch en maer een enckel riet 
wilt mij verstercken 
in al mijn wercken 
dan ontbreeckt mij niet 

(LXXXI, blz. 147, vs. 36-40) 

Veelzeggend voor de typering van de houding der tertiaris-
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sen tegenover haar christelijk ideaal is het feit, dat zij dat 
ideaal als haar geluk ervaren. De intrede in het klooster en het 
afleggen van de eeuwige gelofte vormen voor de betrokkene 
zelf en voor al de medezusters momenten, waarop dat geluk 
duidelijk wordt ervaren: 

Fulgentia geluck en eer 
Vercrijght ghij heden vanden heer 
Laet ons hem loven fallen tijden 
Ghij bint u met u godt en al 
Een die u nimmermeer verlaten sal 
Nu wilt in u geluck verblijden. 

(XIII, blz. 27, vs. 1-6) 

Dergelijke uitlatingen treffen wij op vele plaatsen aan, even
als de stellige overtuiging, dat het zich toeleggen op de vol
maaktheid, de keuze van God, het hoogste goed is dat de mens 
zal kunnen bereiken. 

Laet haer de werelt die daer op betrouwen 
Ghij sijt vernoecht en kiest het best dats godt 
Eert die betrout daer op en wilt hem liefde dragen 
Niemant als hem alleen soect te behagen 

(XIV, blz. 28, vs. 3-6) 

Hoe zeer het christelijk ideaal van de volmaaktheid haar ge
grepen heeft, blijkt ook nog uit de wijze waarop zij zich geheel 
en al aan haar zuster-zijn wijden. 

Soo langh mijn tijt hier sij wil ick alleen maer leven 
Voor hem die mij eerst schiep en t'leven heeft gegeven 

(CVIII, blz. 194, vs. 1-2) 
Noijt wil ick sin noch hert opt aertse laeten vallen 
Noch opt geen ijdel is maer ach tent niemendalle 
Altijt sal mijnen wil in d'uwe sijn gevoeght 
Wat ghij mijn O versent ick sal sijn vemoecht 
En vorder oock hetgeen waer in ghij neemt behaegen 
Sal ick O goeden godt gewillich u opdragen 

(CVIII, blz. 194, vs. 5-10) 

Terwijl het heel goed mogelijk is het aantal van dergelijke 
uitlatingen te vergroten, blijkt uit onze bundel nergens ook 
maar enig kritisch geluid waar te nemen met betrekking tot het 
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kloosterleven of de kloosterlijke staat, zoals wij het veelvuldig 
in andere manuscripten die in kloosters ontstaan zijn, wel aan
treffen164. Het kan dan ook niet anders, of de Graafse klooster
lijke gemeenschap heeft een zuiver spirituele sfeer gekend, 
waarin geen enkel verwereldlijkend geluid werd gehoord of 
zelfs maar geduld. Er moet daar een sfeer geheerst hebben van 
vredige rust en blijmoedige verwachting van de eeuwige zalig
heid. Opmerkelijk is het dan ook, dat in het Graafse manu
script in tal van gedichten en liedekens over het vroegere, 
wereldse leven van de tertiarissen gesproken wordt, doch dat 
daarin telkenmale het wereldse leven in een hoogst ongunstig 
daglicht werd geplaatst en dat nergens ook maar enig respect 
voor dat wereldse blijkt. 

ach ach wat heb ick gaen beginnen 
die werelt minnen 
wat was ick sot 
dat ick ginck trachten naer t'geen haest vergaet 
ten opsicht bij het geen dat eeuwich staet 

(I, blz. 5, vs. 24-28) 

Uit het bovenstaande is ons op de eerste plaats gebleken, dat 
de Graafse tertiarissen hoge ernst gemaakt hebben met haar 
kloosterlijke staat ; het klooster is voor haar geen loutere ver
blijfplaats geweest, doch een oord waar men de christelijke vol
maaktheid op betere wijze kon verkrijgen dan elders. 

Op de tweede plaats is ons de affectieve gerichtheid van de 
tertiarissen duidelijk gebleken. Dit houdt in, dat er een sterke 
gevoelsband bestond en bewust onderhouden werd tussen 
Christus en de individuele zusters. Herhaaldelijk kon deze ge
voelsband zo sterk zijn, dat Christus voor hen tot de mystieke 
bruidegom werd en dat Hij door haar als haar geliefde werd er
varen en als zodanig beschouwd en toegesproken. Uit de liede
kens nos. XXXII , blz. 51-52, XXXII I , blz. 53-57, XXXVII I , 
blz. 65-67, LVII, blz. 99, LXXXVI, blz. 154-156, LXXXIX, 
blz. 160-161, CXI, blz. 199-200, blijkt een duidelijke mystie
ke inhoud. Van deze liedekens zijn de nos. XXXII , XXXII I , 
LXXXVI, en L X X X I X vrij bewerkt 'uijt de canticis Salo-
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monis'. De overige hebben echter evenzeer de typische trekken 
van de bruidsmystiek, waarin de ziel haakt naar de geliefde en 
niet eerder rust vindt dan wanneer zij met hem verenigd is : 

К geniet mijn Jesus 
ick wert van hem gekust 
mijn siel geniet haer lust 

(CXI, biz. 200, vs. 54-56) 

Elders wordt de onrust van de ziel die haar beminde derft, 
tot uiting gebracht : 

Gaet ghij s'hemels hoff gesellen 
die godts aenschijn alteijt siet 
gaet den liesten vrint vertellen 
gaet en bootschapt mij verdriet 
gaet en seght dat sijn affwesen 
d'oorsaeck van mijn lijden is 
en dat hij mij sal genesen 
soo hij mij doet laeffenis 

(XXXVIII, blz. 66, vs. 57-64) 

Naast de ernst in de religiositeit van de tertiarissen en hun 
affectieve spiritualiteit, die herhaaldelijk zelfs tot mystieke 
uitingen leidde, moeten wij op de derde plaats wijzen op de 
radikaliteit van haar zienswijzen en gevoelens. De wereld 
wordt door haar geheel en al verfoeid ; de goede kanten ervan 
worden zonder meer ontkend. Dit radicalisme is stellig dan ook 
kenmerkend voor de spiritualiteit van de tertiarissen. In geen 
enkel opzicht willen zij van enig compromis weten. Voor haar 
bestaat geen enkele tussenvorm tussen volmaakt goed en totaal 
slecht. 

b. Middelen 

Op welke wijzen nu trachten de tertiarissen de christelijke 
volmaaktheid te bereiken? Welke middelen wenden zij daartoe 
aan? Dat zij de navolging van Christus daarbij voor ogen heb
ben, ligt voor de hand en blijkt uit tal van plaatsen: 

. . . moeder van godts majesteijt 
bidt voor ons dat wij naer u leer 
ons voegen tot u soons wil en begeer 

(XXIV, blz. 41, vs. 49-51) 
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Sijt ghij o kleijne kint en groóte godt 
hier voor ons vlees geworden 
in dit gebroocken en vervalle kot 
verstoken en verschoven hier van ij der een 
dees ellendigh heden 
en veel smaet geleden 
soo ist oock wel reden 
dat wij u naer treen 

(LXXIV, blz. 136, vs. 25-32) 

Wat verstaan de tertiarissen echter onder het navolgen van 
Christus? Opvallend is, dat zij het vooral in passieve zin ver
staan. Het is immers in haar ogen niet zo zeer het actief navol
gen van Christus dan wel het zich volledig overgeven aan 
Hem en het zich volslagen openstellen voor Zijn inwerking op 
haar. Aldus is de blijmoedige aanvaarding van het leven en van 
alles wat het schenkt, voor haar een belangrijk moment uit die 
navolging van Christus. 

wilt ghij mij noch laten lijden 
quellingh pij ne en verdriet 
heer u wil die moet geschieden 
in den hemel en met mij 
leert mij doch de sonde vheden 
maeckt mij naermaels met u blij 

(LXXVII, blz. 140, vs. 27-32) 

Het thema van 'Uw wil geschiede' komt in ons handschrift 
dan ook tal van malen voor165. In het bijzonder uit zich deze 
volslagen wil tot aanvaarding van Gods wil met betrekking tot 
het leed en het lijden dat de wereld te bieden heeft. Zoals 
Christus het lijden vrijwillig en met blijdschap aanvaard heeft 
om de mensen te verlossen, zo verlangen de tertiarissen ernaar, 
dat Christus haar lijden en veel lijden zal zenden. Lijden is in 
haar ogen 'bedeckte vreught'166: 

In cruijs en lijden leijt profijt gelegen (II, blz. 7, vs. 1) 

Het lijden is in haar ogen een teken van vriendschap van God: 

Het is een teecken dat ghij sijn beminde 
en van sijn alderlieste vrinden sijt 
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hij sorght voor u en comt u somtij ts vinden 
om u te proeven hier in desen tijt 
gelijck t oprechte gout dat men door tvueijr moet haelen 
een blijde Eeuwicheijt sal t'weer betaelen 

(II, blz. 8, vs. 13-18) 

Het lijden is dan ook in de opvatting van de tertiarissen een 
geëigend middel om Christus na te volgen en deswege verlangen 
zij naar lijden, ja zij smeken er zelfs om: 

Dat ijder mensch t profijt van t'leijden 
kende soude haer verblijden 
en wensche alteijt meer en meer 
sij soude al naer lijden haecken 
en haer alleen int cruijs vermaken 
en dragent cruijs met haren heer 

(XVI, blz. 30, vs. 19-24) 

Typerend voor deze opvatting is het anagram dat onder dit 
liedeken geplaatst werd en waarvan de oorsprong o.i. stellig in 
het Graafse klooster gezocht dient te worden, nl. 'Cruijsken -
Suijcker'; hierin toch ligt haar hele lijdensverlangen in het 
kort samengevat. 

Opmerkelijk voor de spiritualiteit van de tertiarissen moet 
dan ook stellig het feit genoemd worden, dat het lijden niet 
slechts met graagte aanvaard wordt, doch dat de nonnekens 
zelfs smeken om lijden en er God dankbaar voor zijn, dat Hij 
haar lijden zendt : 

Danckt godt den heer dat hij u lijden sent 
en die u sijns besoeckens waerdigh kent 
die voor het suijr geeft soet voor arbeijts loon 
en voor een corten strijt des hemels Croon 

(LXII, blz. 106, vs. 29-32) 

Deze grote en typerende waardering van het lijden in de 
kringen van de Graafse tertiarissen is voor een groot deel het 
gevolg van het feit, dat de tertiarissen juist in Christus bewon
derd hebben diens lijden voor de mensheid. Zij beseffen, dat 
Christus door Zijn lijden de mensheid heeft weten te verlossen 
uit de moordende greep van de duivel en het vertedert haar, 
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dat Christus dit alles gedaan heeft uit loutere liefde voor de 
mens. Haar eigen lijden zien zij nu als een middel om Christus 
haar wederliefde en haar dankbaarheid te bewijzen. 

Lijden en Liefde vertonen in de opvatting van de tertiarissen 
een nauwe samenhang. Van haar kant wordt het lijden dan ook 
geheel en al beschouwd als een uiting van liefde tot God en der
halve als een middel om tot God te komen. Want de liefde tot 
God voert rechtstreeks naar God. 

Alleen uijt lieffde tot u wil ick dragen 
Wat ghij mij bereijt 
E n hoop ick u behagen 
Sal in eeuwicheijt (XCIV, blz. 168, vs. 7-10) 

Het cultiveren van die liefde tot God is daarom een tweede 
middel om de christelijke volmaaktheid te bereiken. De intrede 
in het klooster wordt bewust ervaren als een belangrijke stap 
op de weg naar dat grote doel, waardoor opnieuw de echte 
religieuze sfeer in het Graafse klooster wordt aangetoond. 

Geluckigh sijnse die den heer beminnen 
met hert en sinnen 
daerom ghij heer weet 
dat ick aendoen dit Cleet 
en in dit cleet een ander mensch wil sijn 
in leven niet in schijn 
om danckbaerheijt aen u te gaen betoonen 
en lieffde loonen 
voor u smert en pijn 

(XXI, blz. 37, vs. 19-27) 
к sal u soecken te behaegen 
en in lieffde meer en meer 
u een danckbaer hart wil geven 
soo langh ghij mij in dit dal 
in u dienst svüt laten leven 
tot ick bij u comen sal 

(LXXVII, blz. 140, vs. 11-16) 

Liefde voert tot God en bewerkt de eenheid van de ziel met 
God. Ook in deze mystieke bewoordingen vinden wij het in het 
Graafse manuscript gesteld: 
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Comt minnaer van mijn Ziel u lieffde mij verwint, behout 
want noijt den vroomsten helt [het velt 
sijn vlees en bloet tot spijs heeft voorgestelt 
o lieffde van mijn hert 
maeckt dat ick heel in u verandert wert 
laet mij nu als een pheninx sterven 
de aldersoeste doot 
die comt uijt lieffde groot 

(XXXVII, blz. 64, vs. 17-24) 

Met grote duidelijkheid en uitvoerigheid vinden wij de op
vatting van de tertiarissen over de liefde tot God weergegeven 
in liedeken no. XCVI, blz. 172; weliswaar is dit liedeken niet af
komstig uit het Graafse klooster, doch stamt het hoogstwaar
schijnlijk uit een of ander 'Carmelitessen-slot', doch het feit dat 
dit liedeken in de Graafse bundel werd opgenomen, bewijst 
reeds hoezeer het de Graafse tertiarissen getroffen heeft en het 
mag derhalve stellig gelden ook als uiting van haar spiritualiteit. 

Liedeken 
voise Messias die is nu geboren 

off serez vous tousiours Cruelle 
of och wat vuijl en loose etc. 

1 
Jesu met sijn dierbaer wonden 
daer ghij alteijt door hebt gebeen 
heeft u tot dees plaes gesonden 
om te dienen hem alleen 
wilt hem sulcke lieffde dragen 
daer ghij alles me verwint 
lieffde alleen can hem behaegen 
om dat hij u soo bemint 

2 
Lieft dan godt tot allen tijden 
Heft u susteren oock om hem 
lieft hem oock in vreught en lijden 
alteijt met danckbare stem 
Heft den vreden met malcander 
Heft al tgeen leijt tot den heer 
en ghij suit geheel veranderen 
inde Heffde meer en meer 

228 



3 
Lieft d'oprechte armoede 
lieft de reijne suijverheijt 
lieft gehoorsaemheijt int goede 
neemt wat u de lieffde seijt 
dan sal u de lieffde Croone 
lieft het Carmeliten slot 
inde lieffde suit ghij woonen 
en bemint daer eeuwigh godt 

Fin 

De navolging van Christus eist van de tertiarissen nog meer 
dan het vrijwillig en blijmoedig aanvaarde lijden en de liefde 
tot God. De navolging vergt ook, dat zij trachten steeds meer 
die deugden te bewerkstelligen in haar gemoed, die Christus 
kenmerken. Het is duidelijk, dat de tertiarissen in dit opzicht 
een keuze moeten maken uit de veelheid van deugden waarin 
Christus heeft uitgeblonken en die keuze is juist des te typeren
der voor haar spiritualiteit, doordat alle keuze uit den aard van 
de zaak subjectief gebonden is en als gevolg daarvan ook zuiver 
het kenmerkend eigene van de tertiarissen aan kan geven. 

Deze deugden zijn: de nederigheid, de armoede, de zuiver
heid en de gehoorzaamheid. 

Vooral de nederigheid treedt in deze reeks sterk op de voor
grond, in volkomen samenhang overigens met de opvatting van 
de nietswaardigheid van de mens, die de tertiarissen, zoals wij 
reeds herhaaldelijk aantoonden167, hadden. 

In alle Kerstliedekens wordt er met klem op gewezen, hoe 
ootmoedig God was om voor ons mens te worden en dat niet in 
koninklijke paleizen met een macht aan eerbetoon, doch in de 
allerpoverste omstandigheden die men zich kan indenken. Tel
kens worden dergelijke passages gebruikt om de tertiarissen er
op te wijzen, dat God dit met opzet zo heeft gewild, om aan 
iedereen te bewijzen van hoe groot belang de deugd van nede
righeid is. Steeds wordt er dan ook met klem op aangedrongen, 
dat de tertiarissen die deugd van nederigheid zo intens moge
lijk zullen beoefenen. 
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Comt hovaerdigh mensch wilt leren 
van die grooten heer der beeren 
hier d'oprecht ootmoedigheijt 
daer u godt con alles hebben 
leijt hier in een arme crebbe 
past dat op sijn majesteijt 

(LXXV, blz. 137, vs. 19-24) 
Eij siet dogh aen sijn groot ootmoedigheijt 
die is den aldermeesten 
leijt als een ander kint van rou en schrijt 

(LXXIV, blz. 135, vs. 9-11) 
Waerom mijn godt in dit verdriet 
soo arm om ons eens eeuwich rijck te maecken 
om ons te leeren al versaecken 
wat dat de werelt geeft en ons aenbiet 
dit is de les die ghij ons leert 
dat ghij d ootmoedicheijt van ons begeert 
als wij hier sijn de minsten soo sal geven 
hij die voor ons leijt 
een Croon en salich leven 
inder Eeuwicheijt 

(IX, blz. 21, vs. 21-30) 

Doch niet alleen in de kerstliedekens klinkt deze roep om 
nederigheid door, ook in de andere liederen wordt steeds op dat 
aambeeld gehamerd, zodat de deugd van nederigheid wel een 
van de hoofddeugden in de ogen van de tertiarissen geweest 
moet zijn. In liedeken no. LX, blz. 102-104, treffen wij dan ook 
de volgende duidelijke passage aan: 

Laet mij franciscus in u heijlige ordre 
met ijver dienen vlijtich en oprecht 
ist uwen wil ick bidt u laet mij worde 
jae minder dan den alderminsten kneght 
den laeghsten boom vant bos die sietmen seiden vallen 
den minsten slaeff van godt is heer van alle 

(LX, blz. 103, vs. 25-30) 

Hoe sterk ook de nederigheid in het gemoed van de tertiaris
sen was doorgedrongen, zou overigens ook kunnen blijken uit de 
vele plaatsen waar zij ervan blijk geven haar daden in nederig
heid te stellen: 
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к buijgh dan heer voor uwe voeten 
en in diep ootmoedigheijt 
com mijn salighmaecker groeten 
In de stal hier neergeleijt 

(LXX.blz. 126, vs. 110-113) 
(de Engelen) buijgen haer ootmoedigh neer 
al voor de moeder van haeren heer 

(XXVIII, blz. 45, vs. 7-8; vgl. vs. 13-14) 

Evenzo blijkt deze voorkeur voor de nederigheid uit het feit, 
dat de tertiarissen in de heiligen die zij bewonderen, juist de 
deugd van nederigheid als een van hun belangrijkste deugden 
aanmerken. En het is dan ook opvallend, dat in vele gevallen 
de heiligen hun erenaam aan die deugd van nederigheid te 
danken hebben. Maria heet de 'alderminsten maecht' (o.a. 
XXIII , blz. 39, vs. 30) en elders wordt van haar gezegd: 

ghij hebt aen godt behaeght 
door u ootmoet en uwe suijverheijt 

(XXIV, blz. 41, vs. 47-48) 

En weer elders heet het van Maria : 

. . . door haer diepe ootmoedicheijt 
moet buijgen alle hovaerdicheijt 

(XXVIII, blz. 45, vs. 13-14) 

Ook in de H. Elisabeth wordt door de tertiarissen juist haar 
ootmoedigheid geprezen : 

Sij was als Coningin geacht 
nochtans beminde sij geen ijdele pracht 
maer was ootmoedigh vol van deught 
en seer goet arms die diende sij met groóte vreught 

(XLII, blz. 74, vs. 5-8) 

De H. Franciscus Xaverius wordt eveneens om zijn nederig
heid geprezen : 

men sagh d' ootmoedigheijt in u uijt schijnen 
(LXIX, blz. 123, vs. 31) 

De H. Keizerin Helena was 'vol van ootmoedicheijt' (XCIII, 
blz. 166, vs. 14) en derhalve een voorbeeld voor 'ons', met wie 
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destijds wel op de eerste plaats de zusters tertiarissen bedoeld 
moeten zijn geweest. 

Naast de nederigheid is het ook de zuiverheid die steeds 
opnieuw geroemd en aangeprezen wordt, zowel rechtstreeks als 
in de levens der heiligen. Duidelijk blijkt die waardering voor 
de zuiverheid uit liedeken no. LIX, blz. 101, waarvan de ver
zen 30-36 aldus luiden : 

siet hoe tsoete kint 
de suijverheijt bemint 
de suijvere Engelen tot sijn dienste nam 
dat onbevleckte lam 
hij wilt dat wij ons naer sijn exempel setten 
die ons van smetten 
te suijveren quam. 

Ook op andere plaatsen blijkt de voorkeur van de tertiaris
sen voor de deugd van zuiverheid. Het is daarom niet ver
wonderlijk, dat Jesus voorgesteldwordt als 'minnaer vande 
suijverheit' (LXIII, blz. 76, vs. 2) endat Barbara Peneel in 
haar 'Liedeken' (XLIII, blz. 76) tot Jesus bidt: 

Aenvaert mij voor u bruijt en wil mij Jesu geven 
Reijn arm gehoorsaem hier te mogen leven 

(XLIII, blz. 76, vs. 5-6) 

In een 'Liedeken' tot een niet nader genoemde zuster uit het 
Carmelitessenslot wordt bij haar intrede als soortgelijke raad
geving toegevoegd: 

Lieft d'oprechte armoede 
lieft de reijne suijverheijt 
lieft gehoorsaemheijt int goede 
neemt wat u de lieffde seijt 

(XCVI, blz. 172, vs. 17-20) 

De zuiverheid geldt voor de tertiarissen ook als een van de 
argumenten om Christus na te volgen: 

ick wil gaen volgen Jesum aen het cruijs 
die mijn siel sal maecken reijn en kuijs 

(LXXXIV, blz. 151, vs. 4S-44) 
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Wel dient hierbij opgemerkt te worden, dat het begrip 'suijver-
heijt' bij de tertiarissen destijds nog kennelijk vooral de be
tekenis had van 'zondeloosheid' en nog niet geheel in betekenis 
versexualiseerd was. 

Maget wilt voor mij verwerven 
dat dogh eer ick com te sterven 
in dien schromelijcken dagh 
als ick reeckeningh moet geven 
van mijn lanck en sondigh leven 
alles suijver wesen magh 

(XXVI, blz. 43, vs. 19-24) 

Ook langs indirecte weg blijkt de verering van de tertiaris
sen voor de zuiverheid. Herhaaldelijk wordt Maria juist 
als de zuivere maagd geprezen en juist daarom als voorbeeld 
van verering en tot navolging gesteld. 

Maria reijne maeght 
ghij hebt aen godt behaeght 
door u ootmoet en uwe suijverheijt 
soo wert ghij moeder van godts majesteijt 
bidt voor ons dat wij naer u leer 
ons voegen tot u soons wil en begeer 

(XXIV, blz. 41, vs. 46-51) 

De heiligheid van Maria werd in de ogen van de tertiarissen 
dan ook voor een heel groot deel veroorzaakt door het feit van 
haar volkomen zuiverheid : 

heden wert ghij geheel suijver gebaert 
van alle smette en erff sonde bewaert 
u schepper heeft u soo gebenedijt 
dat ghij vol gratie en genaden sijt 

(XXVIII, blz. 46, vs. 21-24) 

Voor de tertiarissen overheerst met betrekking tot Maria dan 
ook sterk het beeld van de 'suijvere maegt' (LI, blz. 90, vs. 17 
e.v.a.) en dat van de 'suijvere jeught' (LV, blz. 95, vs. 5). 

Eveneens wordt de H. Mechtildis juist om haar zuiverheid 
gevierd : 
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Sij heeft in deughden soo gebloncken 
en godt haer suijverheijt geschoncken 
die sij onbevleckt bewaert 
mits sij haer berght in Jesus wonden 
hiel sij die net en ongeschonden 
daer sij schuijlden onvervaert 

(CXIV, blz. 204, vs. 7-12) 

Hoe belangrijk in de ogen der tertiarissen die zuiverheid was, 
blijkt ons vooral, wanneer wij opmerken, dat telkens opnieuw, 
wanneer een heilige om haar deugden geprezen wordt, de zui
verheid nog apart wordt vermeld, zoals dat in het bovenstaan
de fragment het geval was. Daaruit kan men met zekerheid op
maken, dat de zuiverheid bij de tertiarissen een wel zeer bij
zondere plaats innam. 

Welhaast hetzelfde zou men kunnen opmerken met betrek
king tot de gehoorzaamheid en de armoede. Deze beide bekle
den in de rangorde van de waardering der deugden bij de ter
tiarissen eveneens een hoge plaats. De armoede frappeert haar 
in het bijzonder, omdat zij Christus die alle rijkdom bezit, ge
boren zien worden onder de armelijkste omstandigheden. 
Steeds maar weer opnieuw wordt dan ook in de kerstliedekens 
op dat detail bijzondere nadruk gelegd. 

Die alles heeft gemaeckt 
comt hier soo arm en naeckt 
en alle pracht versaeckt 
in desen couden stal 
heel naeckt in ongeval 
op dat van duijvels slavernij 
hij ons zou maecken vrij 

(XX, blz. 36, vs. 15-21) 

Deze passage is bijzonder typerend voor de opvatting van de 
tertiarissen met betrekking tot de armoede die Christus vrij
willig verkoos. Zij zien deze immers steeds in verband met haar
zelf. Deze armoede is zinrijk voor haar. Zij bevat een duidelijke 
les, waaraan zij verplicht zijn gevolg te geven. 
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om uwent wil hij wert soo armelij ck gebonden 
hij sucht hij weent alleen om uwe sonden 

(XXXIV, blz. 59, vs. 17-18)1ββ 

De armoede van Christus is derhalve voor haar exempla

risch; zij is als voorbeeld bedoeld voor haar eigen levensin

richting : 

Maer als ghij immers comen wout 
waerom in geen paleijs van gout 
off eer naer Conincklijcke staten 
o neen twas om ons voor te gaen 
in armoe en d' ijdelheijt versmaen 
die metter herte te verlaeten 

(XIX, blz. 35, vs. 19-24) 
Waerom mijn godt in dit verdriet 
soo arm om ons eens eeuwich rijck te maecken 
om ons te leeren al versaecken 
wat dat de werelt geeft en ons aenbiet 

(IX, blz. 21, vs. 2\-24)u9 

Het is na het voorgaande duidelijk, hoe de tertiarissen de 

haar opgelegde armoede beschouwen en aanvoelen : niet als een 

van boven af opgelegde plicht waaraan niet te ontkomen valt, 

doch als een vrijwillig aanvaarde, verheven taak, die haar wel

haast als een voorrecht voorkomt, om Christus dank te bren

gen voor alles wat hij voor haar gedaan heeft en nog dagelijks 

doet. Zij voelen haar armoede als een dure plicht, om Christus 

te 'vergelden' al het leed dat Hij voor haar geleden heeft, toen 

Hij de mensheid verloste. 

ontfanckt mijn armoe tot vergeldingh weer 
(VIII, blz. 19, vs. 19)170 

Behalve de nederigheid, de zuiverheid, de armoede is ook de 

gehoorzaamheid voor de tertiarissen een voorname deugd, die 

haar spiritualiteit kenmerkt. Uit haar verwondering over de 

menswording van Christus om de mensen te verlossen vloeide 

voor haar de vraag voort, waarom Christus dit alles deed. En 

deze beantwoordden zij natuurlijk op de eerste plaats door te 

wijzen op de overgrote liefde van Christus voor de mensen. 
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doch daarnaast wezen zij evenzeer op Zijn gehoorzaamheid aan 
God de Vader: 

Twas d gehoorsaemheijt die u de comen 
dat ghij aengenomen 
hebt onse natuijr 
in desen stal en schuijr 
in desen spelonck in dit vervallen kot 
het was den wil van godt 
dies ghij gehoorsaem wout den vader eeren 
om mij te leren 
houden u gebodt 

(LIX, blz. 101, vs. 10-18) 

De tertiarissen voelen bovendien heel goed aan, dat 'adams 
sond en ongehoorsaemheijt' (L, blz. 89, vs. 32) er de oorzaak 
van is geweest, dat de hemel 'vijffduijsent jaer gesloten' (ib., 
vs. 31 ) was; en daarom zien zij zelf ook helder in, dat zij aan 
God gehoorzaamheid verschuldigd zijn: 

Want ghij sijt volcomen 
goedertierelijck 
dus ick heb voorgenomen 
dat ick sal manierelij ck 
vol gehoorsaemheijt en deught 
offeren u mijn jonge Jeught 

(LXVIII, blz. 120, vs. 19-24) 

En het is ook weer de gehoorzaamheid die zij bewonderen in 
de heiligen, zoals in het liedeken 'Ter eeren de H. Mechtildis', 
no. LXI, blz. 105: 

Door soberheijt en abstinenti 
ootmoedigheijt en penetenti 
dats haer tot leijden heeft bereijt 
haer suijver hart tot godt gedreven 
t gehoorsaem religieuse leven 
verblijt haer nu in eeuwicheijt 

(LXI, blz. 105, vs. 31-36) 

Tot heden hebben wij vooral gesproken over de navolging 
van Christus, zoals die door de tertiarissen werd betracht, doch 
er is nog een ander grondbeginsel van het christelijke leven, dat 
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door Christus zelf werd aangeduid als 'abneget semetipsum', de 
zelfverloochening. Wij wezen er reeds op, dat de spiritualiteit 
van de tertiarissen wordt gekenmerkt mede door een zekere 
radicaliteit en deze blijkt in verband met de zelfverloochening 
wel in bijzondere mate. Reeds toen wij over de mensopvatting 
bij de tertiarissen spraken, hebben wij moeten constateren, dat 
haar waardering voor de mens en zijn mogelijkheden niet bijster 
groot was. In het kort samengevat zien zij in de mens slechts 
'sondigh stoff' (CXVI, blz. 207, vs. 12) ; de mens is uit zichzelf 
tot niets goeds in staat en hangt in alles af van de goedheid van 
God. 

Aldus is de zelfverloochening bij de tertiarissen op de eerste 
plaats zelfvernedering. Zij beschouwen zichzelf als machteloze 
zwakkelingen over wie de goedheid van God zich heeft ont
fermd. En naast de grenzeloze dankbaarheid voor die godde
lijke ontferming en goddelijke redding komt de idee van de 
eigen tekortkomingen en de eigen nalatigheden het scherpst tot 
uiting. Dit brengt haar ertoe in hevige mate berouw te voelen. 
En dat gevoel van berouw dat zij op tal van plaatsen uitspre
ken, is typerend voor haar spiritualiteit. Doch al haar berouw 
is gemengd met het vaste betrouwen op God en met blijdschap, 
omdat God de mogelijkheid van vergiffenis heeft geboden. 
Kenmerkend voor dat geheel is het volgende Liedeken no. 
XVIII op blz. 33: 

Liedeken 
Sondaers Traenen 

voise la belle iris etc. 

1 
lek com o bermhertich heer 
vol verdriet hier voor u klagen 
want ick weet dat u behaegen 
is den sondaer sigh bekeer 
k'weet ghij niet en suit verstoten 
een oprecht gebroocken hert 
dat met traenen overgoten 
vol berou gevonden wert 
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2 
Ghij roept de sondaers comt tot mij 
ghij belasten en belaeden 
ick sal u niet versmaeden 
maer sal u vertrooster sijn 
hoe sout ghij mijn dan verdoemen 
daer ick heb op u vertrout 
ick sal u bermhertich noemen 
k' heb mijn hoop op u gebout 

3 
Laet mij dan genaet ontfangen 
en ontfermt u dese ziele 
die voor u comt neder knielen 
en beleijt dat sheeft misdaen 
tis het maecksel van u handen 
dat ghij door u dierbaer bloet 
hebt verlost om niet te branden 
eeuwich inden helsen vloet 

4 
Soo ick dan genade heer 
en bermherticheijt verwerven 
k'sal mijn leven tot het sterven 
in u dienst besteden weer 
ick sal gaen bannen uijt mijn sinnen 
de wellust en ijdelheijt 
en u maer alleen beminnen 
als mijn hooghste salicheijt 

fine 

In het door de tertiarissen uitgesproken berouw treedt naar 
voren de blije wetenschap dat Christus op aarde gekomen is om 
de mensen te redden en dat bij gevolg voor ieder goedwillend 
mens redding mogelijk is. Aldus wordt ook het berouw bij de 
tertiarissen voor een groot deel bepaald door haar opvatting 
van de verlossing. Zij weten immers niet reddeloos verloren te 
zijn ondanks de eigen waardeloosheid, doch beseffen dat er vol
op mogelijkheid is voor de zondaars tot vergiffenis: 

Cont sondaers weest nu blij 
en wilt altsaem hopen 
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comt nu alle met mij 
eij comt dogh ras gelopen 
tot Christi weerde sij 
sijn wonden die staen open 

(XI, blz. 23, vs. 1-6) 

Als voorwaarde voor alle vergiffenis der zonden geldt echter 
een oprecht berouw, dat zij in haar barokke mentaliteit ver
eenzelvigen met 'een traen'171. 

Alleenlij ck met een sucht 
off tranen uijt de oogen 
daer neemt godt in genucht 
daer wert hij door bewogen 
tis hem een schone vrucht 
en bij hem van vermogen 

(XI, blz. 23, vs. 25-30)172 

Toch is het ook weer niet zo, dat de tertiarissen het berouw 
bagatelliseren; dat zij een sfeer kweken van luchthartigheid, 
omdat het toch zo gemakkelijk is vergiffenis van zijn zonden en 
gebreken te bekomen. Het komt ons voor, dat wij de veel ge
bruikte uitdrukking van vergeving te bekomen door een traan 
te storten meer als de traditionele barokke zegswijze moeten 
beschouwen, die in geen geval adequaat is aan het kleine, uiter
lijke teken van berouw, dat de traan feitelijk is. Van het 
berouw eisen zij immers heel wat meer dan een louter uiterlijk 
teken; zij veronderstellen allereerst een innerlijk berouw waar
van de traan niet meer dan een veruiterlijking mag zijn. Op 
vele plaatsen blijkt deze diepere opvatting van het berouw zeer 
duidelijk. 

Komt sondaer comt en wilt u treden wenden 
tot hem heb moet hij niemant en versmaet 
ghij vint genae sijn lieffde is sonder Ende 
soo ghij u boosheijt gansch verfoeijt en haet 
om uwent wil hij wert soo armelijck gebonden 
hij sucht hij weent alleen om uw sonden 

4 
Denckt en herdenckt met hert en al u sinnen 
hoe nederich goet hij hem vertoont 
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wilt hem wederom uijt al u cracht beminnen 
die bij sijn vader uwen feijl verschoont 
hij eischt van u niet meer als boet en sond leetwesen 
en dat ghij hem gestaegh alleen sout vresen 

(XXXIV, blz. 59, vs. 13-24)173 

Het berouw heeft voor de tertiarissen een wijdere strekking 
dan die van spijt over een bepaalde zonde ; het heeft in haar 
ogen de algemene betekenis van boetvaardigheid. 'Het is de 
boetvaardigheid, die onze ziel moet zuiveren van de gevaren, 
die haar leven, haar groei en ontwikkeling bedreigen, want 
boetvaardigheid is heerschappij over het vlees, onderdrukking 
van de lagere begeerten, bestrijding van de hoogmoed en de 
ijdelheid, vernietiging van de eigenliefde'174. Het berouw in 
deze zin van boetvaardigheid is aldus het antwoord van de ter
tiarissen op haar wetenschap van de zondigheid van de eigen 
menselijke natuur. 

Het is daarom ook vanzelfsprekend, dat op die eigen zondig
heid zoveel nadruk wordt gelegd. Wij zagen reeds, dat het 
mensbeeld van de tertiarissen vrij pessimistisch gestemd is ten 
opzichte van het kunnen en het willen van de mens. Wanneer 
er iets is, dat in de ogen van de tertiarissen een overheersende 
plaats inneemt in de menselijke natuur, dan is dat voorzeker 
haar geneigdheid naar het aardse, het zondige. Het radicahsme 
van de tertiarissen brengt er haar daarom toe om al het aardse 
en het wereldse zonder uitzondering tot zondig te verklaren. 
Diep in haar hart zijn zij dan ook van die eigen absolute zondig
heid overtuigd en die intense overtuiging van eigen zondigheid 
brengt haar ertoe zich tegenover God allemietigst en aller-
schuldigst te voelen. Op vele plaatsen in ons manuscript vallen 
daarvan de getuigenissen aan te voeren. Alida Harthal noemt 
zich'vol van sonden' (1С, blz. 178, vs. 1). In Liedeken no. XXVI 
blz. 43, getiteld 'Suijveringh Maria', zegt de dichteres tegen 
Maria: 

Ghij sijt aan geen wet verbonden 
maer ick die ben vol van sonden 
daerom moet ick en niet ghij 
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van mijn sonden en gebreecken 
hier om suijveringh comen spreecken 
dat ick eens magh wesen vrij 

3 
Ick sien u hart in lieffde branden 
en u doen de offerhanden 
tot voldoeningh van de wet 
die ghij suijvere maeght vervulde 
wat sal ick doen voor mijn schulden 
die soo vuijl ben en besmet 

(XXVI, blz. 43, vs. 7-1Θ) 

Dit intens beleefde zondigheidsgevoel spreekt ook duidelijk 

uit het 'Liedeken op den 129 psalm', no. XXXI, blz. 49-50, dat 

een bewerking van het 'De Profundis' inhoudt. Dit liedeken 

kan welhaast niet in het Graafse klooster ontstaan zijn, doch 

desalniettemin achten wij het typerend voor de Graafse spiri

tualiteit, doordat uit de opneming ervan in het manuscript 

blijkt, dat dit liedeken de Graafse tertiarissen geboeid heeft. 

Welnu, wanneer men de Graafse versie vergelijkt met de origi

nele, dan blijkt dat juist de tekening en bekentenis van de eigen 

zondigheid sterk zijn aangedikt. Terwijl de originele psalm 1 7 6 

over de menselijke zondigheid niet rechtstreeks spreekt en en

kel een smeekzang is om verlossing uit de zonden, betrekt ons 

liedeken de eigen zondigheid rechtstreeks in het geding : 

Wilt ghij O heer de boosheijt gaede slaen 
wie salder voor u aenschijn blijven staen 
maer neen O heer al is mijn siel besmet 
ghij sijt genadich en op uwe weth 
heb ick mijn hoop geseth 

(XXXI, blz. 49, vs. 11-15) 

Veel nadruk legt het Graafse liedeken in tegenstelling met de 

originele psalm op de eigen hulpbehoevendheid: 'mijnen diepen 

noot' (vs. 1 ) ; 'met druck en ramp seer overlaen' (vs. 3) ; 'mijn 

suchten' (vs. 7) ; 'de stemme van mijn ziels geclach' (vs. 8). En 

met veel meer nadruk spreekt onze 'vertaling' over Gods ge

nade voor de arme zondaar: 
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Godts eijgen wesen all goet besluijt 
van waer de volheijt sijnder liefíde spruijt 
bij hem is hulp en troost in alle noot 
hij sal de siel trecken uijt de doot 
in sijn genade schoot 

(biz. 50, vs. 21-25) 

De originele psalm heeft hier enkel : 

Want bij Jahweh is ontferming, 
En overvloed van verlossing ; 
Hij zal Israël bevrijden 
Van al zijn zonden!178 

Bij de vergelijking van beide passages valt ons tevens op, hoe 
sterk het Graafse liedeken persoonlijk gericht is, doordat in 
plaats van 'Israël' gesproken wordt van 'de siel', hetgeen nog 
eens extra versterkt wordt door de slotstrofe, die geheel oor
spronkelijk schijnt te zijn: 

Elck Zieltie dat o heer in u gelooft 
en van u hemels licht noch is berooft 
laet heden rij sen door u stereken hant 
laet heden rusten in een vaste stant 
in t ' hemels vader lant 

(blz. 50, vs. 26^-30) 

Gelijksoortige opmerkingen zouden wij ook moeten maken 
naar aanleiding van het andere vertaalde liedeken, dat te dezen 
in het Graafse manuscript voorkomt, nl. 'Liedeken op den 
Psalm Miserere mei', no. LVI, blz. 97-98177. Opmerkelijk is 
daarin al meteen, dat de originele psalm enkel spreekt van 
'mij', terwijl de Graafse versie in plaats daarvan spreekt van 
'mijn versteent gemoet' (vs. 4). Even opmerkelijk is het, dat in 
de bekentenis 'voor u aenschijn willens quaet gedaen' (vs. 10) 
te hebben, het typerende element 'willens' door de Graafse ver
sie werd aangevuld. Overigens is dit liedeken een weliswaar 
vrije vertaling, doch het volgt duidelijk de gehele gang van 
de oorspronkelijke psalm. Het was wellicht voor de vertaler er
van ook niet nodig het persoonlijk element te versterken, daar 
deze psalm uiterst persoonlijk gehouden was. 
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Samenvattend kunnen wij zeggen, dat door heel de Graafse 
liederenbundel het berouw speelt, doch dat dit meer opgevat 
dient te worden als boetvaardigheid in het algemeen dan als de 
spijt over een verkeerde daad. Deze boetvaardige houding is 
enerzijds het gevolg van het inzicht in de absolute menselijke 
zwakheid en zondigheid en anderzijds van de wetenschap dat 
God oneindig goed is en de mens uit zijn ellende wil verlossen, 
mits hij zich bekeert. 

W. van Ravesteijn brengt dit zo duidelijk tot uiting in haar 
'Nieuwe Jaer geschoncken aen Juffren Maria ende Helena 
Groenen', liedeken no. LXX, blz. 124-127. 

к weet gewicht van mijn misdaden 
en haer oneijndelijckheijt 
om dat ick die heb geladen 
tegens d'hoge majesteijt 
Die oneijndelijck is in u wesen 
maer o eeuwigh vaders woort 
verre sij nu alle vresen 
want ghij wert voor ons verhoort 
eene trane een bewegen 
eene smerte die ghij lijt 
d'eijndelose sonde veegen 
want ghij oneijndelijck sijt 

(LXX, blz. 124-125, vs. 29-40) 

Dat dit berouw voor de spiritualiteit van de Graafse tertia
rissen van groot belang en van grote invloed is, blijkt uit de 
consequenties die het voor haar meebrengt. Een belangrijk ge
volg immers van een dergelijke rouwmoedige houding is de 
volkomen afwijzing van de wereld. Ook in dit opzicht blijkt 
overduidelijk de radicale houding van de tertiarissen. De gul
den middenweg is haar onbekend; voor haar ligt er niets tussen 
goed en kwaad, tussen volmaakt en zondig. 

Uit de beschouwing van het wereldbeeld van de tertiarissen 
is ons reeds afdoende gebleken, dat zij aan de wereld generlei 
waarde toekennen. De wereld is in haar ogen waardeloos en al
leen gericht op het kwade. De consequenties van deze visie 
voor haar religieuze houding zijn duidelijk: een absolute en 
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totale afwijzing. De keuze vòòr God impliceert immers in haar 
ogen de radicale afwijzing van de wereld. 

Neen neen ick wil mijn heden van u keeren 
ick verfoeij к versaeck al swerelts ijdelheijt 
к betrou in u genade heere 
ick sal vereren 
u majesteijt 
ontferm u Jesu over mij verdriet 
ick bidt verstoot mij om mijn sonden niet 

(I, blz. 6, vs. 36-42)1 7 e 

De tijd die men in de wereld doorbrengt, wordt dan ook door 
de tertiarissen als een verloren tijd beschouwd en herhaaldelijk 
klagen zij erover, dat zij die verloren tijd nimmer meer zullen 
kunnen inhalen : 

Foeij werelt met al u hoofsche praelen 
ick heb u geviert en aangebeden 
mocht ick dien tijt eens werom haelen 
ick sou soo niet draelen 
strijt tegen reen 
dat ick sou volgen u meesten hoop 
daer ick den hemel sie veel min te koop 

(XII, blz. 24, vs. 1-7) 

Het radicale in haar verwerping van de wereld blijkt wel het 
duidelijkst uit die liedekens, waarin een dialoog tussen de 
wereld en de godminnende ziel wordt gehouden. In dergelijke 
liedekens schermt de wereld met haar grote voordelen: ver
maak, vreugde, rijkdom, stand, schoonheid, gemak; doch 'de 
Bruijt' weerlegt ieder genoemd voordeel met een onvoorwaar
delijke afwijzing. 

Wegh valsche werelt wegh met al u dachte 
dien ick niet en achte 
ick ken u bedrogh 
ick wil naer een ander bruijdegom gaen trachten 
al verloren moeijten doet ghij noch 
want ghij sijt niet waert dat ick thert en sinne 
aen u valsheijt hangh om te beminne 
flux packt u van hier 
ghij suit niet een sier 
verwinnen (LXXIX, blz. 143, vs. 11-20) 
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Op vaak aantrekkelijke wijze weet de minnende ziele de aanval
len van de wereld te pareren. Als de wereld haar tracht te 
vleien met : 

Siet doch aen u Jonge Jaeren daer ghij in sijt 
wilt u opset noch wat spaeren tis noch langh tijt 
sotten ijver ten is geen reden dat ghij soo vroegh 
u schoon jonge teere leden stelt aen den ploegh, 

is haar snedig antwoord : 

Mijn lieff heeft deese ploegh gedragen van Bethléem aff 
in sijn Jonge kintse daegen tot in sijn graff 
noch heb ik al te veel versleten van mijnen tijt 
waer aff ghij werelt door u valse treecken d'oorsaeck sijt 

(LXVII, blz. 119, vs. 13-20) 

In het 'Liedeken ter eeren den H. Alouisiusgonzaga', no. XL, 
blz. 70-71, zegt de wereld tegen Alouisius: 

Ach Alouise waerom verloren 
uws vaders rijck en hoogen staet 
ghij sijt van eedele bloede geboren 
waerom getrouwe dienst versmaet 
die de fortuijn treet met de voet 
en is niet waerdich rijckdom off goet 
ach Alovisius besit u troon 
bewaert u vaders rijck behout u croon. 

Maar Alouisius weerlegt deze woorden met : 

Tis waer ick ben een prince doorluchtig 
godt is mijn vader en ick sijn kint 
daerom ben ick de ijdelheijt vluchtigh 
tot werelsse staten ben ick niet gesint 
segh mij wat aertschen Coninck sal sijn rijck 
niet willen laeten voort ontsterffelijck 
soo wie de wereltsche eere bemint 
dwaelt vande waerheijt en hij wert verblint. 

(XL, blz. 70-71, vs.9-24) 

Het standpunt van de tertiarissen tegenover de wereld is 
volkomen afwijzend. Daardoor wordt haar spiritualiteit mede 
bepaódd door die sterke en moedwillige afgekeerdheid van de 
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wereld. Dit leidt tot soms bittere verwijten welke de tertiaris
sen de wereld doen : 

Als ick dan was int eijnde van mijn leven 
en dan de doot mij al verlaten doet 
wat suit ghij werelt mij dan geven 
als ick staen beven 
en schudden moet 
soo suit ghij mij inde aldergrooste noot 
alleen dan laeten strijden met de doot 

(XII, blz. 24, vs. 8-14). 

Ook op vele andere plaatsen laten de tertiarissen duidelijk 
uitkomen welke bezwaren zij tegen de wereld hebben; elders 
brengen zij haar bezwaar aldus naar voren: 

t'meest is tquelt de siel te veer 
en t 'maeckt ons maer vol van sorgen 
om te hebben meer en meer 

(XLVIII, blz. 86, vs. 14-16) 

En weer elders wordt de wereld tegengeworpen : 

Neen u schijn soeticheijt 
en is maer slim beleijt 
tsijn dorens toegedeckt met roose blaen 
die steecken als de bloemen sijn vergaen 
en als men al u vreught geniet 
tbaert maer aende siel een groot verdriet 
dat heeft soo mennigh jonge maecht besugt 
hierom o werelt is dat ick u vlucht 

(CVII, blz. 193, vs. 9-16) 

In liedeken no. XCI, blz. 163 luidt het : 

Al wat men in de werelt siet 
is enckel roock en wint 
het sal noch al vergaen tot niet 
o mensch dit wel versint 
daerom en set geen hart op geit 
op rijckdom en op staet 
noch u om wellust niet en quelt 
om dat het haest vergaet 

(XCI, blz. 163, vs. 1-8) 
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Er bestaat voor de tertiarissen dan ook geen enkele tussen
weg tussen aarde en hemel. Wie zich op de aarde toelegt, moet 
de hemel missen en wie zich op de hemel toelegt, moet de aarde 
missen. Onze tertiarissen hebben in woorden en daden deze 
laatste ambitie gekozen en derhalve weten zij de wereld ge
heel en al te moeten missen. Het is dan ook volkomen begrijpe
lijk, dat zij niet enkel willen volstaan met op alle mogelijke 
wijze de waarde van de wereld te ondergraven en al het wereld
se in het belachelijke te trekken, doch dat zij ook consequent 
zich van al het wereldse willen losmaken en zoveel als maar 
enigszins mogelijk is uit die wereld willen wegvluchten. En het 
is deze vlucht naar de eenzaamheid die ook typerend genoemd 
moet worden voor het 'abneget semetipsum' der tertiarissen. 

Naast het berouw en de afkeer van de wereld is ook de ver
heerlijking van de eenzaamheid een typische trek van de spiri
tualiteit van de tertiarissen. Met dezelfde eenzijdigheid waar
mee de wereld wordt veroordeeld, wordt de 'eenicheijt' gepre
zen. Het meest volledige gebeurt dit in Liedeken no. XVII, 
blz. 31-32: 

Liedeken 
Tot loff vande eenicheijt 

1 
Devote siel die naer volmaecktheijt tracht 
en u vant geen dat hinderlijck is wacht 
verlaet den mensch de mennichvuldicheijt 
de werelt pracht en al de ijdelheijt 
verkiest de eenicheijt 

2 
Al is het hoff verciert en opgetoijt 
wat isser meer dat ons het hert verstroijt 
wanneer men al de ijdelheijt aensiet 
wanneer men al de overvloedt geniet 
t'is enckel ziel verdriet 

3 
In eenicheijt men niemant en ontsticht 
in eenicheijt godt ons verstant verlicht 
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die eenich is sich selven kennen leert 
de eenicheijt de sorge van ons weert 
en meer tot godt bekeert 

4 
In eenicheijt spreeckt men van niemant quaet 
die eenich is tracht naer geen hogen staet 
die eenich leeft van niemant wert beneijt 
die eenich is inwendigh godt verblijt 
en sterckt hem inden strijt 

5 
Die eenich leeft met de ijdelheden spot 
die eenich leeft neemt haer vermaeck in godt 
en leeft daer heel vernoecht alteijt verheught 
de eenicheijt is oorsaeck vande vreught 
en moeder van de deught. 

Terwijl in het bovenstaande liedeken de nadruk valt op de 
zelfheiligende invloed van de eenzaamheid, wordt in diverse 
andere liedekens meer de nadruk gelegd op andere belangrijke 
voordelen ervan. De eenzaamheid voert de ziel rechtstreeks tot 
God: 

Foeij hoe vuijl dunckt mij de aert 
als ick aen schou uwen hemel 
sterre locht en alt gewemel 
acht ick alles hier niet waert 
bij u mijnen wel beminde 
die nu sijt mijn lot en deel 
daer ick al en al in vinde 
om wien ick van lieffde queel 

(LXXVII, blz. 140, vs. 17-24) 

De eenzaamheid geeft aan de ziel de volkomen rust en het 
stille geluk, zoals het zo pregnant uitgedrukt wordt in het ene 
versregeltje op blz. 144: 

ick ben met u o heer alleen te vreden 
(LXXIX, blz. 144, vs. 34) 

De tertiaris in eenzaamheid voelt zich in sterke mate 'de 
bruijt van Jesus' (LXXX, blz. 145, vs. 16) en het is daarom dat 
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vrijwel steeds de intredende zuster als de bruid beschouwd 
wordt en als zodanig ook wordt aangesproken. Bekentenissen 
en beloften als 

ick leeff voortaen voor niemant meer 
dan voor u Jesu alderlieffsten heer 

(XCV.blz. 171, vs. 26-27) 

worden dan ook tal van malen uitgedrukt. 
Het belang van de uittrede uit de wereld en de intrede in het 

klooster en in de eenzaamheid wordt dan ook door de tertiaris
sen scherp aangevoeld. Zij begrijpen het belang van een derge
lijke stap zeer goed, maar beseffen evenzeer, dat het niet de 
loutere stap is die haar het voordeel dat zij wensen, kan bren
gen, doch dat zij zelf zullen moeten meewerken. Daarom 
wordt herhaaldelijk gewezen op die sterke overgang en op de 
noodzaak zelf tot het slagen daarvan bij te dragen. De tertiaris 
zal in het klooster een ander mens moeten zijn. In het liedeken 
XXI , blz. 37, vs. 19-27, wordt dit aldus gezegd: 

Geluckigh sijnse die den heer beminnen 
met hert en sinnen 
daerom ghij heer weet 
dat ick aendoen dit Cleet 
en in dit cleet een ander mensch wil sijn 
in leven niet in schijn 
om danckbaerheijt aen u te gaen betoonen 
en lieffde loonen 
voor u smert en pijn. 

En in liedeken LXXXVIII , blz. 159, vs. 8-14, luidt het : 

Verandert u manieren al 
anders is het niemendal 
en dan nu metter spoet 
niet in cleden 
maer in seden 
en leeft in ootmoet 
voorde heere Jesus soet. 

Wij hebben gemeend een vrij uitvoerig overzicht te moeten 
geven van de spiritualiteit van de Graafse tertiarissen, zoals 
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ons die uit het Graafse manuscript was gebleken. Daarmede 
meenden wij niet alleen de juiste waardering van de geestelijke 
liedekens te bevorderen, doch evenzeer waren wij van mening, 
dat hiermede in grote trekken de spiritualiteit van vele andere 
vrome zusters beschreven werd. En dit laatste leek ons van uit
nemend belang, nu het feitelijk nog steeds zo is, dat inzake de 
spiritualiteit van het Noordnederlandse kathoUcisme in de 
zeventiende eeuw 'nog alle voorwerk gedaan moet worden'179. 

c. Bijzondere devoties 

De godsdienstige praktijk van de tertiarissen wordt boven
dien gekenmerkt door enkele bijzondere devoties, nl. de 
devotie tot de H. Eucharistie, die tot de wonden van Christus 
en die tot de Heiligen. 

Bij de Graafse tertiarissen bestond een duidelijke verering 
voor de H. Eucharistie. Vijf liedekens180 zijn daaraan geheel ge
wijd, terwijl diverse andere liedekens weliswaar incidenteel, 
doch eveneens op duidelijke wijze van die verering blijk geven. 

Typerend voor de houding van de tertiarissen tegenover de 
Eucharistie is het volgende Uedeken. 

Vant h. Sacrament des Autaers 
Voise philes mijn twede Ziel 

1 
Comt siet dit wonder groot 
dat onder schijn van broot 
godt ons sijn sel ven tot een spijse geeft 
en tot een voetsel daer ons siel bij leeft 
geen mensch begrijpt met sijn verstant 
dees onverbreeckelijcke liefldens bant 
waer door hem godt met d'arme sondaers bint 
het is om dat hij soo den mensch bemint 

2 
Comt mensch tot dit bancquet 
dat u wert voorgeset 
comt met ootmoedigheijt in dese sael 
ontfanght dit aldergrooste avontmael 
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met lieffde nut dit hemels broot 
daer ghij soo hertelijck wert toegenoot 
het is der engelen alderbeste spijs 
voor ons gedaelt uijt hemels paradijs 

3 
Eij sondaer vrij bekent 
dat ghij t'niet weerdigh bent 
t'ontfangen godt in u besmette Ziel 
die inde sonde soo dick weder viel 
siet aen al u onweerdigheijt 
betrout de goetheijt van godts majesteijt 
die sijt dat al sijn vreught vermaeck en wensch 
te woonen is int herte vande mensch 

4 
O lieffde sonder Ent 
die tot een testament 
ons maeckt u heijligh lichaem ende bloet 
siet wat godts lieffde om den mensch al doet 
hij kiest sijn woonplaes in ons hert 
twelck hij begeert dat hem geoffert wert 
op dat de sondaer noijt van hem en scheijt 
maer bij hem blijft in alle eeuwicheijt 

Fin (no. LXXVI. blz. 138-139) 

In het bovenstaande liedeken, waarin de aard van de ver
ering van de H. Eucharistie door de tertiarissen reeds voor een 
goed deel wordt gekarakteriseerd, komt duidelijk tot uiting, dat 
de Eucharistie vooral als een spijze voor de mens wordt be
schouwd. Dit nu is stellig iets opmerkelijks. Vòòr die tijd was 
de verering voor het Sacrament des Altaars weliswaar even
eens zeer groot, doch deze kwam meer tot uiting in de ophef
fing van de H. Hostie en de Kelk na de consecratie in de Mis181, 
in de uitstelling van de H. Hostie in de monstrans en in de vie
ring van Sacramentsdag, welke dag in 1246 in het Luikse bis
dom werd ingesteld en in 1264 voor de hele wereld door paus 
Urbanus IV werd vastgesteld. 

De verering van de H. Eucharistie vond dan ook in het alge
meen niet plaats in de veelvuldige H. Communie. De hoog-
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heiligheid ervan werd in de middeleeuwse tijden dermate be
klemtoond, dat het nuttigen ervan door de gewone gelovigen 
zelfs ten zeerste werd tegengewerkt, zoals Pourrai tenminste 
opmerkt: 'Mais, me semble-t-il, les mystiques ont contribué, 
sans le vouloir, à cette infréquence de la communion en in
sistant avec une force extraordinaire sur la réception indigne 
du corps du Christ'182. 

Nu had weliswaar het Concilie van Trente reeds in 1551 met 
betrekking tot de Eucharistie gesteld, dat de veelvuldige com
munie ten zeerste gestimuleerd behoorde te worden183, doch 
het schijnt wel eeuwen geduurd te hebben, voordat de veelvul
dige communie ook door de gelovigen werd gepraktizeerd. 

In 1215 had het vierde Lateraanse Concilie onder zware 
straffen de jaarlijkse communie verplicht gesteld184. Tot en met 
de 15e eeuw communiceerden de gelovigen niet meer dan twee 
of drie maal per jaar185, terwijl ook de kloosterlingen hoogstens 
wekelijks ter H. Tafel naderden186. Onder de stimulerende wer
king van het Concilie van Trente trad er nu in de zestiende 
eeuw te dezen stellig enige verbetering op. Vooral door de 
Jezuïeten en de Minderbroeders-Franciscanen werd de veel
vuldige communie met grote vurigheid gepredikt187 en de be
wijzen zijn er, dat zij in dit opzicht opmerkelijke resultaten 
hebben geboekt, doch dergelijke successen schijnen eerder 
plaatselijk en tijdelijk van aard geweest te zijn. In de Jezuïeten
colleges te Keulen en Bergen-op-Zoom werd de veelvuldige 
communie onder die invloed gepraktizeerd188; ook de begijnen 
te Breda en te 's-Hertogenbosch evenals de Maechden van den 
Hoeck uit Haarlem communiceerden veelvuldig189, doch op tal 
van andere plaatsen bleef het communiceren zeer beperkt. 

Onder de theologen, asceten en zielenherders waren nu een
maal de gevoelens over de veelvuldige H. Communie zeer ver
deeld, terwijl algemeen als eis voor de veelvuldige communie 
verlof van de biechtvader werd gesteld190. Aldus wordt het ook 
duidelijk, dat de veelvuldige communie in de 16e en 17e eeuw 
sterk gebonden was aan de inzichten van de betrokken geeste
lijke leidsman. Veelzeggend is het te dezen, dat pater Joachim 
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van der Putte, die in het midden der 16e eeuw rector van het 
Franciscanessenklooster te Geertruidenberg was en later over
ste werd van het Bogaardenklooster te Antwerpen en Middel
burg, enerzijds in zijn boekje de veelvuldige communie aanbe
veelt ('alle sondaghe, alle donderdaghe, alle onser vrouwen 
daghen, op alle daghen uwer patroonen ende patronessen'), 
anderzijds echter die kloosterlingen verdedigt, die uit gehoor
zaamheid aan haar regel slechts eenmaal per week of per veer
tien dagen communiceerden191. Juist dergelijke uitlatingen 
tonen ons duidelijk aan, hoe verschillend de standpunten in die 
dagen met betrekking tot de veelvuldige H. Communie nog 
waren. 

Wel krijgt men uit de vrome lektuur uit die eeuwen de stel
lige indruk, dat de veelvuldige communie steeds meer gemeen
goed begon te worden, doch de vele vrome boekjes tonen ons 
tot in de achttiende eeuw toe, dat de veelvuldige communie 
nog lang niet overal geaccepteerd was192. 

In Noord-Nederland heeft het gebrek aan missionarissen in 
de zeventiende eeuw de veelvuldige communie ten zeerste be
lemmerd, zodat deze in Zuid-Nederland meer voorgekomen 
schijnt te zijn dan in Noord-Nederland193. 

Op grond van het bovenstaande zou men de uitgesproken 
pleidooien voor de veelvuldige H. Communie in het Graafse 
manuscript al opmerkelijk mogen noemen, doch de volgende 
opmerking van Van Miert194 over de veelvuldige communie in 
de zeventiende eeuw versterkt ons nog in deze mening : 'Met de 
boven aangehaalde teksten en feiten voor oogen zijn we ge
neigd te besluiten, dat de veelvuldige communie meer voor
kwam bij persoenen, die niet door een ordesregel waren gebon
den dan bij de eigenlijke kloosterlingen. De reden ligt voor de 
hand. In een religieuze gemeente wordt niet zoo gemakkelijk 
afgeweken van de algemeene voorschriften.' 

Wij mogen het dus stellig opvallend en typerend voor de 
spiritualiteit van de Graafse tertiarissen noemen, dat zij de uit
gesproken opvatting huldigden, dat de Eucharistie op de eerste 
plaats als spijze voor de ziel van de mens beschouwd moest 
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worden. Voor haar is het Sacrament des Altaars niet de 'won
derdadige reserve', zoals wij het in de middeleeuwen vooral 
aantreffen195, doch het voedsel voor de ziel bij uitstek... 

De Eucharistie is in haar ogen : 

. . . (een) wonder groot dat hier bedeckt is onder eenen 
schijn 

dat onder broot en wijn 
godt geeft sijn sel ven tot een medecijn 

(XXXVII, blz. 63, vs. 1-3) 

Hieruit blijkt tevens, dat de tertiarissen een zuivere opvatting 
hadden van de Eucharistie, waarin God zelf onder de gedaante 
van brood en wijn met lichaam en bloed aanwezig was. 

Dit broot - sijt godt - dat ick u biede 
dat is mijn vlees 

(XXXVI, blz. 62, vs. 18-19) 

Het verlangen naar deze 'gewenste spijse' treedt bij de ter
tiarissen als natuurlijk gevolg van het bovenstaande in sterke 
mate naar voren : 

gelijck een hart haeckt naer het water 
heeft mijn ziele dorst 
naer u O grooten vorst 

(XXXVII, blz. 64, vs. 14-16) 

Het sterkst komt dit vurige verlangen naar de H. Eucharistie 
wel tot uiting in liedeken no. XXXVIII , blz. 65-67, getiteld: 
'St Stanullaus a Kostkaes verlangen tot het Alderhijlighste 
Sacrament' : 

O sprinck ader van het leven 
dat sal duijren sonder Ent 
eij comt mij vercoelingh geven 
in het heijlich sacrament 
daer in sal ick laeffenis vinden 
aen mij Jesus open sij 
anders soo ick den beminden 
derff ick duijsent doode lij 

(XXXVIII, blz. 66, vs. 33-40) 
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De Eucharistie is in de ogen van de tertiarissen een extra en 
onbegrijpelijk bewijs van Gods onbegrepen liefde voor de men
sen en daarom reden te meer voor extra verheugenis : 

Doch meerder reden hebben wij 
die niet alleen godts sterren 
mogen sien van verre 
om te wesen blij 
maer die sijn wesen 
onder schijn van broot 
sijn godtheijt noijt volpresen 
hebben in ons noot 
en rijsgelt inde doot 

(XLI, blz. 73, vs. 37-45) 

Het kan dan ook wel niet anders, of de tertiarissen bevelen 
het nuttigen van de Eucharistie ten sterkste aan : 

Comt doch mijn siel met groot verlangen 
tot de Engle feest 
godt is de spijs die ghij ontfangen 
suit niet en vreest 
gelooft hoop mint en hebt leetwesen 
van u misdaet 
hij comt u siel van binnen genesen 
van al haer quaet 

(XXXVI, blz. 61, vs. 1-8) 

Het is daarom, menen wij, volkomen terecht te beweren, dat 
de devotie tot het H. Sacrament een typerend kenmerk is van 
de spiritualiteit van de Graafse tertiarissen. En opmerkelijk 
wordt deze devotie, wanneer men bedenkt dat een dergelijke 
uiting van godsvrucht in die tijd nog vrij zeldzaam was. 

De tweede bijzondere devotie is die tot de wonden van 
Christus. Stellig is deze devotie voor die tijd heel wat minder 
uitzonderlijk dan die tot het H. Sacrament, voorzover deze 
zich tenminste uitte in de veelvuldige H. Communie. Vrij alge
meen immers werden in die tijd de wonden van Christus vurig 
vereerd. Sinds de twaalfde eeuw hadden de geschriften van 
Sint Bemardus de gelovige harten gericht op geboorte en 
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lijden van Christus196 en als gevolg daarvan is reeds in de der
tiende eeuw de beeldende kunst vol van scènes uit de geboorte 
en de passie van Christus197. In het begin van de veertiende 
eeuw werd onder invloed van Sint Franciscus de christelijke 
gevoeligheid geroerd door de details van geboorte en passie. De 
gehele gedetailleerde uitbeelding was er toen op gericht het 
medelijden wakker te schudden en levendig te houden. De 
historische werkelijkheid van het passie- en kerstgebeuren 
werd ondergeschikt gemaakt aan de menselijke emotionele be
leving ervan198. 

De mystici en mysticae uit die tijd zagen in hun visioenen op 
de meest realistische wijze de lijdende Christus en in de beelden
de kunst trachtte vaak de kunstenaar die visionaire voorstel
lingen te realiseren199. Uit deze ontroerende devotie tot de 
lijdende Christus ontstond ook de bijzondere devotie tot de 
wonden van Christus, tot het H. Hart, die vooral in het kloos
ter Helfta door Sint Gertrudis ontstaan schijnt te zijn200, tot het 
H. Bloed, die zich in die eeuw o.a. in tal van bloedwonde
ren demonstreerde201. 

In de zestiende en zeventiende eeuw is de devotie tot de 
wonden van Christus volop bewaard gebleven. Zowel in de 
kloosterlijke als in de lekenspiritualiteit vinden wij daarvan 
alom de bewijzen. 

Bij de Jezuïeten treffen wij in de zeventiende eeuw als hoog
tepunt van de devotie tot de lijdende Christus de H. Hart-
devotie aan202. Bij de Kapucijnen vormden het aardse leven en 
het lijden van Christus steeds de meest geschikte stof voor hun 
overwegingen203. Ook bij de Annuntiaten heerste er een grote 
godsvrucht tot Christus' lijden en tot Christus' roemrijke won
den204. Bij de Benedictijnen was het Lijden van Christus met 
zijn verschillende episoden het meest geliefde thema voor over
wegingen205. Benedictus van Haeften schonk in zijn 'Schola 
Cordis' innige aandacht aan het bloedige zweet, de boeien, de 
geselkolom, de doornenkroon, de zweetdoek enz.206. Ook de 
H. Hartverering was bij de Benedictijnen zeer in trek207. De 
Cisterciënsers waren ook in hun stof ter meditatie208 rechtge-
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aarde volgelingen van S. Bemardus van Clairvaux ; ook bij hem 
was immers het lijden van Christus de meest geschikte stof ter 
overweging. Alleen bij de Karthuizers schijnen het lijden van 
Christus en de devotie tot de H. Wonden niet zo'n voorname 
plaats in hun spirituaUteit ingenomen te hebben, te oordelen 
tenminste naar hetgeen Axters daaromtrent vermeldt209. 

Bij de Minderbroeders treedt weer de invoeling in het lijden 
van Christus op de voorgrond, waarbij de H. Hartdevotie weer 
een typisch hoogtepunt vormde210. Ook bij de Dominikanen 
werd de Christusdevotie zeer veelvuldig in praktijk gebracht; 
bij Johannes de Lixbona treft men b.v. een liedeken aan211, 
waarin bijzondere aandacht aan het bebloede hoofd en aan het 
gelaat van de gekruisigde Christus besteed werd212. Bij de 
Augustijnen moest in hun dagelijkse overweging de aandacht 
vooral uitgaan naar het aardse leven en het lijden van Jesus 
Christus213. Ook bij de ongeschoeide Carmelitessen moet de wil 
tot inleving in het lijden van Christus zeer groot geweest zijn214, 
terwijl bij haar ook de H. Hartdevotie een voorname plaats in
nam215. In de spiritualiteit van de Lieve-Vrouwe-Broeders van 
den berg Karmel beslaan de overwegingen van het lijden van 
Christus216, en van Diens wonden217, evenals de H. Hartdevotie 
een voorname plaats218. 

De Koorheren van het Windesheimse Kapittel richtten hun 
godsvruchtige belangstelling vooral op Christus en Diens lij
den219. De Koorheren van Premontré mediteerden graag over 
het lijden van Christus220. Bij de schaarse kluizenaars uit die 
tijd werd ook de meditatie over het lijden van Christus als 
noodzakelijk gevoeld221. 

Ook bij de begijnen, bij de klopjes en bij de begijnenleiders 
blijkt de vertrouwelijke omgang met Christus centraal te 
staan222. 

Deze dorre opsomming van feiten uit de geschiedenis van de 
Nederlandse vroomheid bewijst overduidelijk, hoe groot de 
aandacht die aan het lijden van Christus werd besteed, in die 
tijd was. De verering voor de H. Wonden van Christus mag 
dan al een bijzondere devotie van het Graafse tertiarissen-
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klooster genoemd worden, opmerkelijk is deze verering in het 
totale beeld van de Nederlandse vroomheid uit die dagen zeker 
niet. Opmerkelijker is het eerder, dat ook de zijde en de voeten 
van Christus apart als object van de verering gekozen worden. 

Opmerkelijker is bovendien, dat de devotie tot Christus' 
wonden rechtstreeks binnen de cirkel van de zelfheiliging ge
trokken wordt. Deze devotie is in haar ogen een doeltreffend 
middel om zich beter voor de eeuwigheid voor te bereiden en 
om de volmaaktheid, die zij nastreven, te bereiken : 

verbeeld de sond u al te groten straff 
gaet heen en wast die in godts wonden aff 

(LXII, blz. 106, vs. 27-28) 

De wonden van Christus vormen dan ook een probaat middel 
tegen de zonden, zoals in het liedeken no. CXIV, blz. 204-205 
'Ter eeren de M. Maget Mechtildis' gezegd wordt: 

Niemant geeft dan de moet verlooren 
als hem den duijvel comt becoren 
dan maeckt u haestich op het pat 
en vlught ter stont in jesus wonden 
daer hebt gij tal in al gevonden 
al dat ghij te begeren hadt. (blz. 205, vs. 19-24) 

En van de H. Maagd Mechtildis heet het : 

Sij heeft in deughden soo gebloncken 
en godt haer suijverheijt geschoncken 
die sij onbevleckt bewaert 
mits sij haer berght in Jesus wonden 
hiel sij die net en ongeschonden 
daer sij schuijlden onvervaert (blz. 204, vs. 7-12) 

De verering van de wonden van Christus heeft aldus een es
sentiële taak in haar religieuze vorming ; zij is rechtstreeks ge
richt op haar geestelijke groei naar de volmaaktheid. En dat 
deze devotie een sterk verbreide devotie genoemd mag wor
den, blijkt uit de toevoeging daaraan in Liedeken no. XCVI, 
blz. 172. Daar lezen wij immers in de verzen 1-2: 
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Jesu met sijn dierbaer wonden 
daer ghij alteijt door hebt gebeen... 

Ook de zijde van Christus wordt als een rijke bron van ge
nade en vergiffenis beschouwd. In liedeken XI, blz. 23, getiteld: 
'Tot Courage der sondaeren' luidt het immers: 

Comt sondaers weest nu blij 
en wilt altsaem hopen 
comt nu alle met mij 
eij comt dogh ras gelopen 
tot Cristi weerde sij 
sijn wonden die staen open (vs. 1-6) 

En in Liedeken XXXVII I , blz. 66, wordt tot God aldus ge
beden : 

eij comt mij vercoelingh geven 
in het heijlich sacrament 
daer in sal ick laeffenis vinden 
aen mij Jesus open sij (vs. 35-38) 

Ook de voeten van de Heer golden als middelen om de liefde 
tot Christus op te wekken : 

Gaet gaet mijn siel en vast betrout 
al hebt ghij sonden ick u twee speloncken223 

daer ghij in liefde suit ontvoncken 
en leeren traenen storten mennichfout 
het sijn de voeten vanden heer 
die voor u stierff aent cruijs uijt lieffde teer 
aensiet het bloet van sijne voeten leecken 
geeft hem traenen heet 
voor alle u gebreecken 
soo heelt ghij sijn leet. 

(XXXIX, blz. 68, vs. 1-10) 

Als derde bijzondere devotie van de tertiarissen noemden wij 
de heiligenverering. Maar liefst 22 Hedekens uit ons handschrift 
zijn aan heiligen gewijd, waardoor reeds duidelijk haar voor
keur voor de heiligen bewezen wordt. Opvallend bij de gehele 
heiligenverering is echter onmiddellijk, dat ook deze volledig 

259 



ondergeschikt gemaakt is aan het uiteindelijke doel van de naar 
volmaaktheid strevende tertiaris. 

Haar heiligenverering bestaat immers niet in de middel
eeuwse, bhnde bewieroking van de heilige; zij beschouwt 
hem niet louter als de wonderdoener, als degene die op aarde 
levend feitelijk niet van deze aarde was; zij ziet in hemde 
levende mens, die eigen slechte natuur met Gods hulp over
wonnen heeft en geheel en al voortaan God aanhangt. Daarom 
is de heilige voor haar enerzijds een voorbeeld dat haar tot na
volging dwingt; anderzijds is hij haar helper bij God, in Wiens 
onmiddellijke omgeving hij verkeert; hij zal daarom God ge
makkelijk kunnen bewegen haar in haar harde levensstrijd de 
nodige hulp te verschaffen. 

De heilige is een voorbeeld voor de mens : 

Ghij Bataviers hout u constant 
in willebordus leere 
door sijnen ijver wel geplant 
en wilt daer niet affkeren 
al doet den ketter u vermaen 
wijckt niet van willebordus paen 
sijn vreught suit ghij vermeeren 

(XCVIII, blz. 177, vs. 85-91) 

In het 'Liedeken ter eeren de H. Elisabeth', no. XLII , blz. 74-
75, wordt in de vs. 21-24 gezegd: 

Vergeeft mij o princesse dan 
dat ick u loff niet meer verheffen can 
verkrijght mij dat ick volgh u deught 
dat ick met u hier naer mach wesen inde vreught. 

Dergelijke uitlatingen treffen wij op diverse andere plaatsen 
aan; o.a. Liedeken no. XXVIII , blz. 46, vs. 24-32; no. LXIX, 
blz. 123, vs 36-42. 

Door dit voorbeeldige karaktervan zijn leven geeft deheihge 
de mens tevens de lessen, hoe hij zo goed mogelijk zal moeten 
leven om Gods wil volledig te volbrengen. 

Wilt dan van haar alle ootmoedicheijt leeren 
treet sonden van hoverdij met de voet 
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secht dickmaels met den Engel des heeren 
ave maria weest gegroet 

(XXVIII, blz. 46, vs. 17-20) 

En elders lezen wij : 

Comt o maeghden wilt u spoen 
ghij die godt soeckt te behaegen 
en u selffs hem wilt opdragen 
comt siet hier hoe ghij moet doen 
en wilt van maria Leeren 
hoe sij van haer eerste jeught 
haer opofferden den heere 
en betrachten alle deught 

(XXIII , blz. 39, vs. 1-8) 

In het 'Liedeken ter eere den H. Franc. Xaverius', no. LXIX, 
blz. 121-123, lezen wij: 

Vercrijght van onsen heer sante Francisée 
Xaverius dat wij voortaen 
op aerde houdendt u gedaghtenisse 
in u voetstappen mogen gaen 
en volgen uwen deught 
op dat wij inde vreught 
door uwen voorspraeck eeuwigh sijn verheught 

(LXIX, blz. 123, vs. 36-42)2M 

De basis van de spiritualiteit van de tertiarissen was haar 
inzicht in eigen zwakheid, haar soms uitputtend besef van 
eigen nietigheid en eigen onmacht. Daarom is de heilige voor 
haar ook een helper en een steun ; als zodanig wordt hij steeds 
maar weer opnieuw aangeroepen : 

Maria wilt u dienaers doch verwerven 
dat haer de langh gewenste eeuwicheijt 
die sij soo langh s'hier sijn noch derven 
doch naer haer sterven 
mach sijn bereijt 
in rust en vreden vol vermaecktheijt 
en int aenschouwen van godts majesteijt 

(XXII, blz. 38, vs. 22-28) 
- Maria staet mij bij in noot 

besoeckt mij inde uijr der doot 
als mijne Zielen van hier sal scheijden 
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versoent mij met u lieve vrucht 
verdrijft en jaeght van mij al t hels gerucht 
en wilt mijn ziel ten hemel leijden 

(XXV, biz. 42, vs. 31-36) 
- Maget wilt voor mij verwerven 

dat dogh eer ick com te sterven 
in dien schromelijcken dagh 
als ick reeckeningh moet geven 
van mijn lanck en sondigh leven 
alles suijver wesen magh 

(XXVI, blz. 43, vs. 19-24) 
- Vergeet weer moeder Anna niet 

die hier sijn balUngh in verdriet 
en die u naem van Anna dragen 
bidt voor ons nu in desen tijt 
bewaert ons en ons Zielen doch bevreijt 
van s'duijvels list en heische plagen 

(LI, blz. 90, vs. 25-30) 
- Theresa maeght toont ons uwen bijstant 

dat wij altans met sulcken lieffde brant 
dienen de goddelijcke maijesteijt 
op dat wij met u mogen sijn verblijt 
tot inder eeuwicheijt 

(LXV, blz. 116, vs. 26^-30) 
- Eij en wilt dogh niet vergeten 

in dit dal vol swaricheijt 
al die hier helena heten 
weest haer voorspraeck en bereijt 
haer O vrou door u gebeden 
als hun siel scheijt uijt dit dal 
datse eens geniete mede 
vreught die eeuwigh duijren sal 

(XCIII, blz. 167, vs. 41-48) 
- Mechtilde wilt dogh voor ons spreecken 

dat wij verwinnen ons gebreecken 
en volgen Cristum inden strijt 
om sijne lieffde alles lijden 
en in sijn glorij ons verblijden 
hier naer naer dees bedroeffden tijt 

(CXIV, blz. 205, vs. 31-36)*25 

Wij menen, dat de hierboven geschetste wijze van heiligen
verering in hoge mate typerend genoemd moet worden voor de 
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spiritualiteit van de Graafse tertiarissen. Het komt ons immers 
voor, dat deze vorm van heiligenverering te midden van de 
vele gangbare vormen ervan in die tijd stellig een eigen karak
ter vertoont. Deze dienstbaarheid aan eigen opgang naar God 
schijnt bij de tertiarissen sterker aanwezig dan in de heiligen
verering van anderen, zoals Joost van den Vondel226, Mechtil-
dis van Lom227, Stalpart van de Wiele228 of Salomon Theo-
dotos229. 

Niet alle liedekens over heiligen in het Graafse handschrift 
gelden als uitingen van de hierboven weergegeven vorm van 
heiligenverering. Bij de samenstelling van het Graafse manu
script werden immers ook liedekens opgenomen, die van elders 
stamden en die op grond daarvan van een enigszins andere 
houding blijk geven. Dit is duidelijk het geval met het 'Liede
ken ter eeren acht heijligen vande Predick beeren ordre', no. 
LXII I , biz. 107-114, waarin St. Dominicus, St. Petrus van 
Milanen, St. Antonis, Aert Bisschop van florence, St. Thomas 
van Acquinen, St. Vincentius van Ferraren, St. Hiacintus, St. 
Raijmundus de Pennafort en Sta Catharina van Seenen bezon
gen worden. Dit liedeken bespreekt de onderscheiden heiligen 
nog typisch zonder onmiddellijk contact met de schrijver, lezer 
of hoorder ; in alle gevallen worden deze heiligen op zich be
schouwd, los van de persoon van de vereerder en zonder dat 
deze ook maar enige rechtstreekse invloed van hem ondergaat. 
Typerend hiervoor is de volgende strofe : 

Niet minder als een claere trompet 
wert alomme vincentius stemme gehoort 
die godt besonder heeft geset 
een vat om te dragen sijn goddelijcke woort 
hij bleeff alleen sijn moeders tael spreecken 
en alle nati conde hem verstaen 
niemant soo hart off hij wist hem te breecken 
sondaers met duijsent trock sijn vermaen 
al waer hij reijst off gaet 
toont wonderbare daet 
onder veel ketters doet levend op staen 
een kint dat gekapt was gesoon en gebraen 

(LXIII, blz. 111, strofe 5, vs. 49-60) 
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Dergelijke liedekens230, die nog op de middeleeuwse traditie 
gebaseerd zijn, vormen echter in ons manuscript een uitge
sproken minderheid. De liedekens die als typisch specimen van 
de hierboven beschreven wijze van heiligenverering gelden, 
vormen een grote meerderheid. Verwonderlijk is het stellig niet 
dat in deze laatste groep juist die vrouwelijke heiligen sterk op 
de voorgrond treden, die in belangrijke mate een gelijke ge
richtheid in spirituaHteit met de Graafse tertiarissen vertonen. 
De H. Maagd Maria wordt in 13 liedekens bezongen, terwijl de 
H. Anna, H. Elisabeth, H. Helena, H. Susanna en de H. 
Theresia eenmaal bezongen worden; de H. Mechtildis werd 
tweemaal in een liedeken herdacht. 

F. Andere kenmerken van de spiritualiteit 

Hoewel de punten die wij hieronder zullen bespreken niet 
rechtstreeks met de spiritualiteit verband houden, menen wij 
er toch goed aan te doen ze hier afzonderlijk te bespreken, om
dat ze wel degelijk een bepaald licht op de spiritualiteit als zo
danig werpen. 

a. Saamhorigheidsgevoel 

Het is immers duidelijk, dat de verhouding tot de mede
mensen ook op de spiritualiteit een bepaald stempel drukt. En in 
dit verband is het opmerkelijk, dat de typische kloosterlijke 
gemeenschapsgedachte in ons manuscript overal haar uiting 
vindt. 

De idee van samen bidden, samen feest vieren, elkaar helpen 
en steunen is kenmerkend voor het gehele werk: 

Laet ons nu te saem gaen vieren (LXI, bk. 105, vs. 1) 
Laet ons te samen nu gaen vieren (CXIV, bk. 204, vs. 1) 
Laet nu vlagh en vaene swieren (XCIII, blz. 166, vs. 1) 
laet ons hem met ootmoet 
vraegen van ons sonden / om vergiffenis (V, blz. 12, 

VS. 22-24) 

Dergelijke passages treffen wij in ons handschrift herhaaldelijk 
aan en ook al kan men stellen, dat ten dele dusdanige passages 
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in de godsdienstige letterkunde niet ongewoon zijn, dan mag 
men daaruit toch niet de conclusie trekken, dat ze daarom ook 
alle bewijskracht missen, doordat dergelijke passages toch ook 
weer niet zo algemeen zijn, dat ze overal volop voorkomen. Bij 
de gedichten van Mechtildis van Lom b.v. treffen wij geen en
kel dergelijk geval aan, hoewel ook deze zuster in een typische 
kloostergemeenschap leefde231. 

Hiermede mag natuurlijk in het geheel niet gezegd worden, 
dat in het Transcedronklooster te Venlo, waar Mechtildis van 
Lom leefde, geen gemeenschapsbesef bestaan heeft. Dergelijke 
beweringen kan men niet staven door een louter beroep op de 
letterkundige arbeid. Doch enkel het feit, dat de Graafse lied
bundel vol staat met uitingen van die solidariteitsgedachte be
wijst ons reeds voldoende, dat in het klooster Mariengraff die 
solidariteitsidee volop bestond, en doordat deze idee in de bun
del zo'n belangrijke plaats beslaat, is het tevens duidelijk, dat 
deze idee als een typerend kenmerk van de Graafse tertiarissen-
gemeenschap beschouwd mag worden en derhalve evenzeer 
haar spiritualiteit beïnvloed zal hebben. 

Zeer vele details geven onmiddellijk uiting aan deze gemeen-
schapsgedachte. 

Naast de spirituele trekken waarover wij in onze voorgaande 
paragraaf spraken, wordt aan de nieuwe tertiarissen ook even
goed en met klem voorgehouden, dat zij een voorbeeld voor el
kaar moeten zijn : 

Begint dan soo dat ghij aen alle menschen 
Een spiegel bent en een patroon meught sijn 
Rechtsinnich leeft in alles ick u wensche 
Claer blinckende gelijck de Sonne schijn 
Het gantsche aertrijck en de mensche comt verlichten 
Soo meught ghij door de deught u sustre stichten 

(XV, blz. 28, vs. 13-18) 

Elders klinkt het : 

dient u susterkens voor een exempel 
(LXXX, blz. 145, vs. 11) 
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Aldus blijkt uit de woorden van de tekst, dat zowel in de 
theorie van de raadgevingen en van de voorgestelde idealen 
als in de praktische verwerking van die idealen het solidariteits
gevoel voor de tertiarissen van groot belang is. 

Nu draagt onze bundel in het algemeen een overwegend ly
risch karakter, hetgeen voortvloeit uit de affectieve geaardheid 
van de spiritualiteit van de Graafse tertiarissen. Desondanks is 
ons manuscript allerminst individualistisch van toon. Veeleer 
bestaat er een voortdurend contact zoeken met hoorders en 
lezers. Het is geenszins de bedoeling van de onderscheiden dich
ters en dichteressen geweest om hun of haar eigen gevoelens op 
eigen wijze weer te geven, zoals men dat bij de individuele ly
riek vindt ; het is veeleer hun bedoeling om de gezamenlijke en 
gemeenschappelijke gevoelens tot uiting te brengen, om de mis
schien nog latente gevoelens van de hoorders of lezers te acti
veren. 

Er zijn in dit opzicht vooral twee stilistica, welke van het 
hoogste belang zijn. Op de eerste plaats is dat het veelvuldige 
gebruik van het voornaamwoord van de tweede persoon, waar
door de schrijfster haar gehoor rechtstreeks kan aanspreken en 
kan opwekken tot een bepaalde deugd of tot het afleggen van 
bepaalde ondeugden. Hierdoor wordt als vanzelf een bepaalde 
band gelegd tussen de hoorder of lezer en de schrijfster, welke 
resulteert in het saamhorigheidsgevoel, dat het wezenlijke uit
maakt van elke gemeenschap in de ware zin des woords. 

Ditzelfde saamhorigheidsgevoel vinden wij ook in een nog 
duidelijker vorm terug in het gebruik van het afstand-uitwis
sende voornaamwoord van de eerste persoon meervoud, dat 
eveneens veelvuldig gebruikt wordt : 

Vergeet weer moeder Anna niet 
die hier zijn ballingh in verdriet 
en die u naem van Anna dragen 
bidt voor ons nu in desen tijt 
bewaert ons en ons Zielen doch bevreijt 
van s'duijvels list en heische plagen 

(LI, blz. 90, vs. 25-30) 
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Dergelijke gevallen treffen wij op vele plaatsen aan232. 
Duidelijker bewijs echter van de weinig scherpe grens die er 

in het hart van de schrijfsters bestond tussen de eigen indivi
dualiteit en de algemene mentaliteit vormen de etteUjke plaat
sen, waarin zonder dat wij er enige reden voor kunnen aan
geven, een plotselinge overgang gegeven wordt van de eerste 
persoon enkelvoud naar de eerste persoon meervoud : 

Haest vergaene gifte 
kan de werelt ons 
voor d'ogen sifte 
caff uijt louter blom en dons 
niet dat vol genoegen geeft 
dat aen u geen deel en heeft 

(LXVIII, blz. 120, vs. 13-18) 

Wanneer deze strofe op zich nog niet voldoende bewijskracht 
zou bezitten, diene men te bedenken, dat de omringende stro
fen enkel het voornaamwoord 'ick' gebruiken. Daardoor wordt 
de bewijskracht van deze strofe des te groter. De eerste strofe 
van dit liedeken luidt immers: 

Geestelijcke vrijer 
lieste van mijn hert 
noijt en was ick blijer 
als doen ick u eijgen wert 
en nu leeff ick wel gerust 
van des swerels dwase lust 

(LXVIII, blz. 120, vs. 1-6) 

Wanneer men nu uit deze eerste strofe de sfeer van het gehele 
liedeken heeft leren kennen, begrijpt men hoe vreemd de plot
selinge overgang van 'ick' naar 'ons' in dit liedeken is. Deze is 
nu o.i. enkel te verklaren door een beroep te doen op het saam
horigheidsgevoel van de schrijfster ervan. 

Duidelijk ook vinden wij ditzelfde in het liedeken 'Ter eeren 
de h. Moeder godts in onsen belegerde noot', no. LXXVIII , 
blz. 141-142: 

Moeder godts staet ons doch bij 
in onse noot dat bidden wij 
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op u wil ick mijn hoope bouwen 
op u naest godt stel ick betrouwen (vs. 1-4) 

Een ander, maar niet minder duidelijk geval treffen wij aan 
in 'TAlderheijlichste Sacrament van Mirakel Tot brussel', no. 
CX, biz. 196-198: 

Jesu o mijn uijt vercoren 
wilt mij helpen uijt de doot 
helpt ons eer wij gaen verloren 
want wij sijn in groten noot 
heijligen godt van mirakel 
toont mirakel aen ons lant 
maeckt t saem een schaeckel 
om te stutten den vijant 

(blz. 198, vs. 81-88) 

Deze voorbeelden kunnen volstaan om aan te tonen, hoe 
sterk de onderscheiden schrijfsters door het saamhorigheids
gevoel gebonden waren, zodat zij geen scherpe afbakening meer 
konden zien tussen het 'ik' en het 'wij'. Het is trouwens de 
moeite waard op te merken, dat wij bij Mechtildis van Lom 
geen enkel dergelijk geval van 'ik-wij'-wisseling ontmoet heb
ben. Wij zouden dit kunnen zien als een bewijs van het strikt 
persoonlijke element dat in het werk van Mechtildis van Lom 
is blijven bestaan tegenover het overwegend collectivistisch 
karakter van ons manuscript. 

Op grond van het bovenstaande kunnen wij dan ook vast
stellen, dat de spiritualiteit van het Graafse tertiarissenklooster 
mede bepaald werd door het sterke saamhorigheidsgevoel dat 
er blijkbaar heerste. 

b. Beleving 

Evenals het gemeenschapsgevoel is de beleving een typisch 
secundair kenmerk van de spiritualiteit van de tertiarissen. 
Daarmede bedoelen wij te zeggen, dat de tertiarissen trachten 
zich zo veel en zo levendig mogelijk concreet voor te stellen, 
wat zij overdenken. Hiermede stuiten wij tevens op een van 
de sterkste grondslagen van haar affectiviteit. De tertiarissen 
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zijn niet tevreden met het bespreken of bezingen van de lijden
de Christus of het pas geboren Jesuskind, doch zij trachten bei
den zo scherp mogelijk in haar verbeelding te zien om daardoor 
weer haar gevoelens voor Christus te verinnigen. 

De bewijzen van dit streven naar de concrete innerlijke 
schouwing van het gebeuren liggen voor het grijpen. Het over
wegend gebruik van de tegenwoordige tijd, de dialoogvorm, 
waarbij de werkelijkheid van een gesprek wordt gesuggereerd, 
de suggestie van het spreken tegen een ander of tegen anderen, 
- al deze middelen dienen om de beleving van het beschrevene te 
versterken. 

Ook de uitbeelding van een reeks van details past in dit 
kader, waarbij men dan wel onmiddellijk zal moeten opmerken, 
dat nimmer, zoals zo vaak in de middeleeuwse godsdienstige 
liedekens, het detail het wezenlijke gaat overheersen. Steeds 
blijft al het gezegde en het uitgebeelde rechtstreeks betrokken 
op het mysterie van de menswording en dat van het lijden; 
steeds blijven de tertiarissen zien, wat de feitelijke bedoeling 
van God was met de menswording en de kruisdood van Zijn 
zoon. 

Beschouwen wij de wijzen waarop de beleving door de ter
tiarissen in de liedekens bevorderd wordt, nader, dan consta
teren wij diverse hulpmiddelen die zij daarbij als stijlmiddel ge
bruiken en het is de moeite waard hier thans daarvan een over
zicht te geven. Dit zal ons tevens een beter inzicht geven in de 
aard van de liedekens en zelfs een zekere kijk verschaffen op de 
artistieke waarde ervan. 

Op de eerste plaats is het opmerkelijk, hoevele malen in de 
Graafse dichtbundel in de inleiding tot de liedekens de woorden 
'comt' en 'siet' voorkomen, waardoor de hoorder, lezer of zan
ger als het ware vanzelf worden uitgenodigd om hetgeen volgt, 
in zijn voorstelling te zien en aldus het geziene mee te maken. 
Het is echter duidelijk, dat de loutere woordjes 'com' en 'sie' 
niet kunnen volstaan om het gewilde beeld ook op te roepen. 
De dichteressen volstaan dan ook niet met deze aansporing 
zonder meer, doch trachten de opwekkende woorden te doen 

269 



vergezellen van andere die het de betrokkene gemakkelijker 
maken zich de bedoelde voorstelling eigen te maken. Een duide
lijk voorbeeld daarvan vinden wij in liedeken no. LUI , blz. 92-
93, getiteld 'Vagevier', waarin een ziel uit het vagevuur tot haar 
verwanten smeekt haar met hun gebed en offer te helpen om zo 
spoedig mogelijk uit de hellebrand bevrijd te worden. In diver
se versregels uit dit liedeken ziet men duidelijke voorbeelden 
van wegen die de dichteressen bewandelden om beeldend te 
zijn i 

- och siet hoe dese vlammen ons verslinden (vs. 3) 
- ach vrinden cont ghij noch 

dees droevigen klachten van u ouders horen 
eij sijt bermhertich doch 
laet ons doch niet meer roepen ofte kermen 
met suchten vol geween (vs. IQ-14) 

- Comt dan devote siel en slaet u ogen 
op desen diepen kuijl (vs. 25-26) 

Andere voorbeelden die een beroep doen op de werkzaam
heid van de diverse zintuigen, die hun bijdrage zullen moeten 
leveren aan de totstandkoming van dat innerlijke beeld, zijn: 

- aensiet het bloet van sijne voeten leecken 
(XXXIX, blz. 68, vs. 7) 

- Aensiet wat magdalena dee 
sij salft sij wast sij drooght en kust met eenen 
de voeten en bleeff sitten weenen 
totdat sij creegh de goddelijcke vree 
uijt sijnen mont gebenedijt (XXXIX, blz. 68, vs. 11-15) 

- aensiet hem hier die alles heeft geschaepen 
nu leggen slapen 
in een arme stal (VI, blz. 13, vs. 2-4) 

- Hoort de Engelen nu op harpe luijten vele 
op alle instrumenten om het meest 
op alle snaeren klincken spelen 
singen en quelen 
tis volle feest 
men siet den heelen hemel nu verheugt 
tis aldaer gaudiamus volle vreught 

(XXII, blz. 38, vs. 1-7) 
- Comt philis met mij inde stal 
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siet met verwonderingh hoe godt van al 
men als een teeder kint 
in doecxkens bint 
en leijt hier inde felle wint 

(XLV, blz. 79, vs. 1-5) 

Over de artistieke waarde van deze voorbeelden zou men 
kunnen twisten ; wij zouden geen argumenten kunnen vinden 
om er in dit opzicht veel waarde aan toe te kunnen kennen. 
Dergelijke passages missen immers de dwingende kracht van de 
artistieke expressie. Doch anderzijds mag men, dunkt ons, in 
geen geval ook de beeldende kracht die er voor de tertiarissen 
van uitging, onderschatten. In alle gevallen wordt in de toege
voegde woorden een beroep gedaan op de herinnering aan be
kende beelden, worden als het ware de onbewust in de tertiaris
sen levende beelden tot bewustzijn gebracht. En er is, lijkt ons, 
niet veel voor nodig om aan te nemen, dat de vrome gemoede
ren van de zusters aan het appèl op de herinnering reeds genoeg 
hadden om de bedoelde beelden in volledige kracht en werk
zaamheid op haar gevoel weer bewust te maken. Stellig hebben 
de tertiarissen en de andere vrome zielen aan dergelijke on
artistieke beelden voldoende gehad om haar gevoelens te doen 
opwekken. 

Zoals wij reeds uit de hierboven gegeven voorbeelden kunnen 
opmerken, stellen de onderscheiden dichteressen alle menselijke 
zintuigen in het werk om de bedoelde aanschouwelijkheid te 
bewerkstelligen. Dit leidt soms tot een - in de barok niet onge
bruikelijke - minder welvoeglijke beschrijving, zoals wij die 
b.v. aantreffen in liedeken no. CXVII, blz. 208-209, dat ge
titeld is 'Memento mori' en waarin de schrijfster tracht een af
schuw voor het aardse bij te brengen. Zij schrijft in strofe 3, 
vs. 21-30, aldus: 

Den achsten dagh opent het grafif 
daer suit ghij sien hoe dat grausame wormen 
het lichaem eeten en bestormen 
dat d'ijdele jeught vermaeck en vreugde gaff 
daer schroomt nu ij der afif en vlucht 
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van vuijlen reuck en alle quade lucht 
daer siet men dat den balsem en blancquetten 
van u leven lanck 
niet heeft connen beletten 
desen grooten stanck. 

Dezelfde bedoeling die de woordjes 'siet en 'comt' hadden, 
hebben ook de vele uitroepen en vragen, waarmee tal van liede
kens beginnen. Ook vragen en uitroepen immers activeren de 
passiviteit tot een actief meedoen, c.q. tot een actief zich in
leven en aanschouwen. 

Een zeer duidelijk voorbeeld van een dergelijke vraagstel
ling levert ons liedeken no. IX, blz. 20-21 : 

Is dit des vaders eenich pant 
aen ons belooft verwacht en nu gegeven 
is dit den soon het eeuwich leven 
is dit den godt die tal heeft in zijn hant 
is dit die door het minste woort 
doen comen can een nieuwe werelt voort 
is dit die heel den hemel doet verblijen 
door sijn claer aenschijn 
comt die hier om te lijden 
en mensch voor ons te sijn (vs. 1-10) 

De beeldende uitroep - of wellicht ware het beter te spreken 
van een tot uitbeelding uitnodigende uitroep - treffen wij 
o.a. aan in liedeken no. CXVII, blz. 208: 

betrout niet op u schone lij ff 
misschien soo leijt dat morgen doot en stijff (vs. 5-6) 

Met betrekking tot de wil tot aanschouwelijkheid van voor
stelling, althans tot de herhaalde en voortdurende poging de 
hoorder of lezer of zanger tot een aanschouwelijke voorstelling 
te brengen, is het ook noodzakelijk te wijzen op het middel van 
de concrete zegswijzen en van de typerende toevoegingen, dat 
ook duidelijk steeds weer gebruikt wordt om de aanschouwe
lijkheid te bevorderen. Dat dergelijke concrete zegswijzen en 
toevoegingen vooral op de zintuigen een beroep doen, is zonder 
meer duidelijk. Vooral juist omdat wij dergelijk gebruik voor-
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namelijk constateren bij de beschrijvingen. Daarbij doelen wij 
dan nog niet zozeer op het veelvuldige gebruik in ons manu
script om 'eer bewijzen' te zeggen als 'op de knieën vallen', 
'te voet vallen' ; om 'versmaden' weer te geven als 'treden met 
de voet' ; om 'spijt of berouw tonen' aan te geven door ' tranen 
storten'. Doch wij doelen meer op die gevallen, die minder alge
meen zijn en daardoor ook sterker spreken als de voorgaande. 

Veelvuldig worden typerende bijvoeglijke naamwoorden aan 
een zelfstandig naamwoord toegevoegd, waardoor de expres
sieve kracht ervan vergroot wordt : 

duijstre nacht (VI, blz. 13, vs. 10) 
stomme beesten (VI, blz. 13, vs. 12) 
couden stal (XX, blz. 36, vs. 18) 
felle wint (XLV, blz. 79, vs. 5) 
teeder kintie (XLVII, blz. 85, vs. 17) 
bedroeffde moeder (XLVII, blz. 85, vs. 19) 
claer aenschijn (XLVI, blz. 80, vs. 21) 
weijgrich neen (LUI, blz. 93, vs. 30) 
feUe kou (LXXIV, blz. 136, vs. 18) 
het harde stroij (LXXIV, blz. 135, vs. 4) 
dit gebroocken en vervalle kot (LXXIV, blz. 136, vs. 27) 
dit dun gedackt gebou (LXXV, blz. 137, vs. 9) 
mijn droeve suchte (LXXVII, blz. 140, vs. 2) 
redelijck mensch (LXXXIII , blz. 149, vs. 3) 
mijn duijstre verstant (LXXXIII , blz. 149, vs. 4) 
bittere doot (LXXXV, blz. 152, vs. 7) 
milde goetheijt (LXXXV, blz. 152, vs. 21) 
u vervloeckten val (XCII, blz. 164, vs. 4) 
u stercke hant (1С, blz. 178, vs. 8) 
u vrindelijck gesicht (CXI, blz. 200, vs. 20) 
de bleecke doot (CXV, blz. 206, vs. 6) 
grausame wormen (CXVII, blz. 209, vs. 22) 
vuijlen reuck (XCVII, blz. 209, vs. 26) 
alle quade lucht (XCVII, blz. 209, vs. 26) 
den grammen rechter (XCVII, blz. 209, vs. 36). 

Zoals wij reeds naar aanleiding van de plastische details op
merkten, mogen wij ook de expressieve waarde van dergelijke 
bijvoegsels noch onderschatten noch overschatten. De artistie
ke waarde ervan is in het algemeen niet groot, doch wanneer 
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wij in aanmerking nemen, dat de tertiarissen volop in haar 
godsdienstige wereld leefden en geheel en al opgingen in de 
vrome overpeinzingen die ook onze dichteressen ten beste ga
ven, dan wordt het duidelijk hoe dergelijke opmerkingen voor 
de betrokken zusters zeker een sterke plastische waarde moeten 
hebben gehad en hoe zij daardoor tot een innerlijke schouwing 
van het bedoelde gebracht zijn. 

Behalve op de toevoeging van bijvoeglijke naamwoorden die 
voor de tertiarissen stellig plastische kracht gehad moeten heb
ben, moeten wij ook wijzen op de toevoeging van diverse ty
pische aanschouwlij kheid wekkende woordgroepen of zinnetjes, 
zoals 

- . . . het salder anders gaen 
als hij met cruijs gelaen 
sal comen om te sterven (V, blz. 12, vs. 16-18) 

- eij Astrea siet eens aen 
d'ooghiens vol van traenen staen (VII, blz. 17, vs. 45-46) 

- salich was den oude man (т .п. : Simeon) 
als hijt in sijn arm nam (XXVII, blz. 44, vs. 11-12) 

- Ach mocht ick hem eens aenschouwen 
en eens in mijn arm douwen (XXVII, blz. 44, vs. 17-18) 

- Met cruijsch gelaeden volght sij hem naer 
wert hij begraeven noch bleeff sij hem soecken 
ende doorsnuffelt alle hoecken (XXXIX, blz. 69, vs. 31-33) 

- Ontbloot van glans en gansch bebloet 
bekroopen als van sleeken 
doort geklad en vlecken 
van het Joos gebroet 
door krabt geheeckelt 
vanden doorne croon 
en slaen van het gereeckelt 
sonder schijn onschoon 
en niet gelijck godts soon (XLI, blz. 72, vs. 19-27) 

- sijn gesicht geschent 
en gantschelijck affgement (XLI, blz. 72, vs. 17-18) 

- Geen mensch soo vuijl van schurft stijff 
sij selffs verbont en suij verde sijn lij ff 

(XLII, blz. 75, vs. 13-14) 
- Die alles vrijheijt geeft leijt hier in banden 

in een sleghi huijsken sonder schou 
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in wiens aensien seraphinen branden 
leijt hier en schut van groóte kou (IL, biz. 87, vs. 8-11) 

- . . . ten is geen reden dat ghij soo vroegh 
u schoon jonge teere leden stelt aen den ploegh 

(LXVII, blz. 119, vs. 15-16) 
- Soude ghij dan soo laeten sterven door ongenucht 

die om u lieffde soo menich werven hebben gesught 
is dit den loon van herderse dinsten aen u gedaen 

(LXVII, blz. 119, vs. 21-23) 

Een ander duidelijk middel dat de dichteressen in dit opzicht 
gebruikten, is het tegenwoordig deelwoord, waardoor juist op 
de te stellen handeUng een sterke nadruk wordt gelegd : 

- siet wat hij heeft geleden 
drinckende asijn en gal (X, blz. 22, vs. 17-18) 

- Rechtsinnich leeft in alles ick u wensche 
Claer bUnckende... (XIV, blz. 28, vs. 15-16) 

Een ander veel gebruikt middel ter wille van de veraan-
schouwelij king van de bedoeling is evenzeer het gebruik van 
een reeks woorden die elk een bepaalde nuance aan de bedoe
ling geven, waardoor het geheel een duidelijk gevoelige uit
werking krijgt: 

- Omhelst dan t Cruijs kust druckt het aen u herte 
en seght weest wellecom bedeckte vruecht 
sent heer dat u belieft t sij pijn off smerte 
processen droeffheijt en al wat ghij meught 
off eenich ongeluck van sieckt off andere quälen 

(II, blz. 9, vs. 19-23) 
- . . . als ghij u suit laeten cruijcen binne 

en aendoen ander lijden 
en tormenten groot (VI, blz. 14, vs. 20-22) 

- het is godts soon die ghij soo nedrich siet 
verschoven arm veracht in veel verdriet 

(XXV, blz. 60, vs. 7-8) 
- Hij schreijt hij weent en sucht om uwen val 

(XXXV, blz. 60, vs. 5) 
- Sullen dan dese droeve beecken 

dese traenen en geschrij 
snachts van mijne oogen leecken 
al mijn vrindelijck gevleij 
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Jesus geenen troost verwerven 
en mijn dorst sijn ongeblust (XXXVIII , blz. 66, vs. 49-54) 

- wat laet ghij achter niet dan druck en suchten 
berou en onverdragelijcken stanck 

(LX, blz. 103, vs. 15-16) 

Ook het gebruik van de beeldspraak heeft over het algemeen 
een sterke aanschouwelijke werking, zodat deze dan ook in hoge 
mate zintuiglijk is: 

- . . . gelijck de sonne schijn 
Het gantsche aertrijck en de mensche comt verlichten 
Soo meught ghij door de deught u sustre stichten 

(XIV, blz. 28, vs. 16-18) 
- want gij schoon sijt als de stralen 

die uijt shemels hove daelen 
schoonder als de silvere maen 
claerder als de sterre staen 

(XXVII, blz. 44, vs. 5-8) 
- die thooghst geclommen is het laeghste valt 

sij metsen op het eijs die op de werelt bouwen 
(LX, blz. 102, vs. 4-5) 

- het is verganckelijck gelijck de bloemen 
die open gaen vergaen op eenen nacht 
sot spinnecops getuijgh om eenen vliegh te vangen 
sij laeten aen een haer haer welvaert hangen 

(LX, blz. 102, vs. 9-12) 
- Adieu geselschap weelde en genuchten 

bedriegelijcke mereminne sanck 
(LX, blz. 103, vs. 13-14) 

- gelijck een sonneblom wil ick mijn sinne keren 
mijn oogh mijn ooghmerck is het cruijs des beeren 

(LX, blz. 103, vs. 23-24) 
- den laeghsten boom vant bos die sietmen seiden vallen 

den minsten slaeff van godt is heer van alle 
(LX, blz. 103, vs. 29-30) 

- Dan sal ick rusten in u dierbaer wonden 
en seggen heer ghij hebt mijn hert geraeckt 
het vogelken heeft sijnen nest gevonden 
t verloren schaep is weer ter stal geraeckt 
het schipken is ter haeff de woleken sijn verdweenen 
de claere sonne schijn is weer verschenen 

(LX, blz. 104, vs. 31-36) 
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- Sijnt aersche dingen die u stil gemoet 
de rust verstoren tis maer poppe goet 
al wat de zon beschijnt in een vergaert 
is niet een ongeruste uijre waert 

(LXII, blz. 106, vs. 5-8) 
- Gelijck een hert dorstich naer een fontijn 

soo dorsten sij naer haeren godt alleijn 
(LXV, blz. 116, vs. 21-22) 

- de liefide scheurt des vijants net 
(LXVI, blz. 117, vs. 14) 

- Ach mijn siele davert 
van u hemels vorst 
als ghij dopt en davert 
aen de deur van hert en borst 

(LXVIII, blz. 120, vs. 7-10) 
- Haest vergaene gifte 

kan de werelt ons 
voor d'ogen sifte 
caff uijt louter blom en dons 

(LXVIII, blz. 120, vs. 13-16) 
- Heere doet mijn lippen Open 

dat ick uwen loff verclaer 
doet ontdoijen en laet lopen 
in mijn sinnen eenen aer 
niet van musicael gesangen 
want mijn nichte singen niet 
maer van woorden saght gehangen 
in geen sangh maer lesens liet 

(LXX.blz. 124, vs. 1-8) 
- die is den aldermeesten 

leijt als een ander kint van rou en schrijt 
(LXXIV.blz. 135, vs. 10-11) 

- Heijligh geest hijligh geest 
doort liefíde wilt opt meest 
mijn coude wil ontsteecken 
en vande ijdelheijt mij treckt 
en uijt de sonden slaep verweckt 
geneest mijn quae gebreecken 

(LXXXIII , blz. 149, vs. 13-18) 

Hiermede zijn echter de middelen die de dichteressen ge
bruikten om de aanschouwelijkheid te vergroten, nog geenszins 
uitgeput. Herhaaldelijk treffen wij in de liedekens onwillekeu-
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rige opmerkingen aan, die rechtstreeks het gevoel van de tertia
rissen moeten hebben aangesproken en aldus een sterke kracht 
moeten hebben uitgeoefend op de inprenting van hetgeen door 
de schrijfsters bedoeld werd. In liedeken no. I l l , biz. 10, luidt 
versregel 8 : 

al schijnt natuijr gevoeligh en gestoort. 

Deze versregel zal de tertiarissen die steeds de strijd tegen de 
onwillige natuur te voeren hadden, stellig de zwakheid en de 
slechtheid van de menselijke natuur hebben doen hervoelen. 

Even typerend en werkzaam zal de opmerking in liedeken 
no. XVII, blz. 32, vs. 16, geweest zijn, die de zusters eveneens 
haar eigen zwakheden weer scherp voor de ogen gehaald zal 
hebben : 

In eenicheijt spreeckt men van niemant quaet 
die eenich is tracht naer geen hogen staet 
die eenich leeft van niemant wert beneijt 
die eenich is inwendigh godt verblijt 
en sterckt hem inden strijt 

(XVII, blz. 32, vs. 16-20) 

Stellig zal ook de typisch vrouwelijke opmerking in liedeken 
XXV, blz. 42, vs. 11, niet nagelaten hebben de gevoelens van 
de tertiarissen te activeren en daardoor de situatie des te ster
ker te doen beleven. In dat liedeken wordt het bezoek van 
Maria aan haar nicht Elisabeth verhaald en wordt van het nog 
ongeboren kind van Elisabeth gezegd : 

Soo haest haer kintie wert gewaer 
dat sijne heere quam aldaer 
van vreughden heeft het op gesprongen 
om dat sijn schepper hem genaeckt 
daerom het vreught in smoeders lichaem maeckt 

(XXV, blz. 42, vs. 7-11) 

Naast alle middelen die wij reeds opgesomd hebben, staat 
nog het typisch gebruik van de tegenstelling. Hierop dient stel
lig ook de aandacht gevestigd te worden. De barokke voorkeur 
voor de antithese is immers ook kenmerkend voor de Graafse 
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dichtbundel in zijn geheel. Deze tegenstelling wordt kennelijk 
gebruikt als een van de middelen om een sterker indruk op 
hoorder of lezer te maken ; om haar het gezegde en het bedoelde 
beter in te prenten ; ook om haar scherper het bedoelde te doen 
schouwen; aldus is ook de tegenstelling een van de middelen 
die de dichteressen gebezigd hebben om de aanschouwelijkheid 
te vergroten. 

Deze tegenstellingen komen in diverse vormen voor, waar
door in de geijkte zwart-wit tekening beide tegengestelde des 
te scherper naar voren komen, zoals in : 

- wat was ick sot 
dat ick ginck trachten naer t'geen haest vergaet 
ten opsicht bij het geen dat eeuwich staet 

(I, blz. 5, vs. 26-28) 
- in crib met stroij in plaes van bedt met veeren 

herders sleght in schijn 
daer hij in plaes van beeren 
van begroet wilt sijn 

(IX, blz. 21, vs. 17-20) 
- Siet nu de clare sonne comt schijnen 

nu is vergaen de sondige nacht 
alle ketterij moet verdwijnen 
dese maeght heeft se te niet gebraght 

(XXVIII, blz. 45, vs. 9-12) 
- groóte godt en kleijne kint 

(Lil , blz. 91, vs. 21) 
- die tal becleet en oock het leven geeft 

heeft niet leijt naeckt verschoven van menschen 
hier in dese nacht van groóte kou en beeft 

(LVIII, blz. 100, vs. 6-8) 
- tschijnt alles hier maer droom en is 

als men siet t'eeuwigh aen 
de vreught die hier is haest vergaet 
verslijt in bitterheijt 
let op dat u te wachten staet 
de blijde eeuwicheijt 

(XCI.blz. 163, vs. 19-24) 
- Gedenckt o mensch dat ghij zijt stoff 

en dat ghij weder suit in stoff verkeren 
de minsten en meest de kneght en heren 
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al waert ghij noch soo wijt beroemt van loff 
soo edel schoon soo rijck en groot 
ghij suit nochtans al door de bleecke doot 
veranderen in stoff en as en aerde 
en tot niet vergaen 
dat is de roem en waerden 
daer ghij cont op staen 

(CXV, blz. 206, vs. 1-10) 

Het liedeken no. LXXXIV, blz. 150-151, dat wij op de bh. 
176-179 volledig weergaven, is eveneens een voortdurend staal
tje van het gebruik van antithesen, waarbij van het tegenover 
elkaar stellen van de daden van de wereldse jeugd en die van de 
lijdende Christus een sterke plastische werking uitgaat, vooral 
voor de vrome, wereld-afkerige nonnekens. 

Herhaaldelijk ook leidt de antithese tot een middeleeuws 
woordenspel in de geest van : 

Dit kint dat van een maget reene 
sijn mensheijt nam 
wert godt vader en kint met eene 
uijt davidts stam (LXXI, blz. 129-130, vs. 25-28) 

Of tot een woordspel als : 

Crib u last ontlast ons sont (CI, blz. 182, vs. 8) 

Een ander typerend geval is te vinden in liedeken XLVII, 
blz. 85, vs. 21-24; hierin vraagt de schrijfster zich naar aan
leiding van de vlucht naar Egypte af: 

Ghij sijt geboren om voor ons te sterven 
hoe kintie vlucht ghij dan het Joodts gespuijs 
o Jae om dése corten doot te derven 
en vreeder doot te lijden aen het cruijs. 

Herhaaldelijk krijgen de antithesen ook een paradoxaal 
karakter : 

O grooten heere 
voor ons cleijn in arremoet 

(VII, blz. 17, vs. 49-50) 
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Paradoxaal is ook de volgende passage uit liedeken no. 
XXXVII , blz. 63, vs. 6-8, waar met betrekking tot het H. 
Sacrament des Altaars wordt gezegd: 

soo wie maer naer u heeft verlangen 
die ontfanckt u heel 
al sijnder noch soo veel. 

Ook in liedeken LXVI, blz. 117, vs. 5-6 en vs. 9-10, treffen wij 
dergelijke enigszins paradoxaal aandoende passages aan: 

- Stil swijgen is haer blijden sanck 
het lijden is haer soeten dranck (vs. 5-6) 

- De lieffde godts laet dat sij kiest 
de lieffde wint dat sij verliest (vs. 9-10) 

Overzien wij al deze gegevens, dan is het meer dan duidelijk, 
dat de diverse dichteressen van het Graafse handschrift de aan
schouwelijkheid, ook al geschiedde dit wellicht onbewust, heb
ben nagestreefd. De aanschouwelijkheid die de verbeelding en 
daardoor het gemoed aansprak, moet haar als een noodzaak 
zijn voorgekomen om de juiste en hoogste graad van religiosi
teit te bereiken. 

Stellig werkt deze aanschouwelijkheid op het moderne ge
moed heel wat minder sterk dan zij op het gemoed der tertia
rissen gedaan moet hebben. Voor een deel is dit zeker het ge
volg van de beperkte artistieke vermogens van de onderschei
den dichteressen; anderzijds is de sterk verminderde religieuze 
aanspreekbaarheid van de moderne tijd233 evenzeer van be
lang, terwijl ook de veranderde religiositeit bij iedere historische 
interpretatie van de aanschouwelijkheid een niet te verwaar
lozen rol speelt. Met één lucifer kan men een kolossaal stro vuur 
doen ontstaan, maar niet zonder meer de kolen van een kachel 
doen ontvlammen. De religieuze lichtontvlambaarheid van de 
gemoederen der tertiarissen werd door dergelijke aanschouwe
lijke vingerwijzigingen voldoende ontstoken, omdat voor haar 
het minste of geringste voldoende was. 

De aanschouwelijke voorstelling is gericht op de inleving. 
Dat deze inleving voor de dichteressen van het Graafse ma-
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nuscript van bijzonder belang was, blijkt ook nog op andere 
wijzen. Vele liedekens234 werden als een toespraak geschreven 
en dragen daarvan ook de duidelijke kenmerken ; een geslaagde 
toespraak valt echter niet te houden, wanneer de spreker de 
toegesprokene(n) niet zeer nauwlettend blijft gadeslaan en 
zich volkomen op hem blijft richten. Bij gevolg is iedere ge
slaagde toespraak afhankelijk van de mate waarin de spreker 
zich met het gehoor heeft weten te vereenzelvigen en zal ook 
iedere geslaagde toespraak in een gedicht of een liedeken 
noodzakelijkerwijs op een sterke inleving in de werkelijke 
toespraaksituatie gebaseerd moeten zijn. Aldus wordt op
nieuw de noodzaak van de inleving in de situatie aange
toond. 

Een zelfde soort redenering zou men nog op kunnen zetten 
met betrekking tot die liedekens die in een dialoogvorm ge
schreven werden en die eveneens in het Graafse handschrift 
een voorname plaats beslaan235. 

In het Graafse handschrift wordt, zoals wij zagen, veel aan
dacht besteed aan de veraanschouwelijking van het beschre
vene. De dichteressen geven steeds opnieuw er blijk van, dat 
zij zich zelf zo intens mogelijk in de situatie trachten in te 
leven om vanuit die inleving haar liedekens te schrijven; daar
tegenover doen zij kennelijk ook haar uiterste best om de lezers 
of hoorders zich in de geschetste situatie te doen inleven. Het 
is dan ook alleszins gerechtvaardigd ook het streven naar aan
schouwelijkheid als een van de secundaire eigenschappen van 
de spiritualiteit van de Graafse tertiarissen te beschouwen. 

G. De bronnen van de spiritualiteit 

Het laatste probleem dat wij ons met betrekking tot de 
spiritualiteit van het Graafse liedekenshandschrift behoren te 
stellen, is de vraag naar de bronnen van de spiritualiteit. Toch 
is deze vraag heel wat minder ingewikkeld dan vele andere 
vragen die wij ons reeds gesteld hebben. Op de eerste plaats 
stamt deze bundel uit het Graafse tertiarissenklooster, dat de 
derde regel van Sint Franciscus had aangenomen, zoals ons 
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reeds uit de geschiedenis van het Graafse klooster is ge
bleken236. 

Bovendien blijkt ons uit de bundel zelf op herhaalde plaat
sen, dat de dichteressen de Franciscaanse spiritualiteit aanhin
gen. In zeven liedekens wordt dit onomwonden gezegd: 

- Laet mij Franciscus in u heijlige ordre 
met ijver dienen vlijtich en oprecht 
ist uwen wil ick bidt u laet mij worde 
jae minder dan den alderminsten kneght 

(LX.blz. 103, vs. 25-28) 
- Roeijt uijt de werelt en haer ijdelheijt 

Int leven dat franciscus heeft gelijt 
(LXIV, blz. 115, vs. 3-4) 

- om dat ick sal blijven woonen 
bij de kinderen van francis (LXXVII, blz. 140, vs. 7-8) 

- die u inde order van franciscus stelde 
wilt met lieiïde liefifde weer vergelde 

(LXXX, blz. 145, vs. 20-21) 
- men heeft het grau habijt mij aengedaen 

men las mij daer een regel voor 
dat ick most volgen op fransciscus spoor 

(LXXXI, blz. 146, vs. 25-27) 
- hij roept u uijt de werelt 

en geeft u aen fransiscus tot een kint 
(LXXXII, blz. 148, vs. 2-3) 

- hier in dese order van sinte francis (ib., vs. 12) 
- ick aenvaert habijt des h. franscis 

(CVII, blz. 193, vs. 19) 

Er staan echter in het handschrift naast deze rechtstreekse 
getuigenissen van de Franciscaanse spiritualiteit nog andere 
aanduidingen, die naar geheel andere spirituele gemeenschap
pen verwijzen. In liedeken no. XCV wordt gesproken van 
Teresaas slot en niet mis te verstaan klinkt het daar: 

dat ick sal woonen met de geen 
die in de voetstappen Teresa treen 
en als seraphinen 
in lieffden dienen 
Jesum hier beneen (XCV, blz. 170, vs. 6-10) 
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Vervolgens treffen wij ook in liedeken XCVI, blz. 172, in de 
verzen 22-24 gelijk gerichte woorden aan : 

Heft het Carmeliten slot 
inde lieflfde suit ghij woonen 
en bemint daer eeuwigh godt. 

Het is duidelijk, dat in beide liedekens gedoeld wordt op een 
Carmelitessenklooster en dat derhalve beide vanuit de Carme-
litaanse spiritualiteit geschreven zijn, hetgeen overigens door 
de geprononceerde zegging van de liefde tot God en het beeld 
serafinen kan worden onderstreept237. 

Behalve deze twee liedekens zijn er nog enkele duidelijk uit 
een andere spiritualiteit afkomstig. Liedeken no. LXII I , blz. 
107-114, getiteld 'Liedeken ter eeren acht heijligen vande 
Predick beeren ordre' moet wel uit de Dominicaanse vroom
heid afkomstig zijn. Doch het lijkt ons heel duidelijk, dat deze 
Dominicaanse vroomheid slechts zeer zijdelings op de spiritua
liteit van de Graafse tertiarissen invloed heeft uitgeoefend. 
Afgezien nog van het feit dat de Franciscaanse spiritualiteit in 
tegenstelling tot de Dominicaanse bij uitstek affectief is ge
richt238, zodat ons manuscript waarvan wij het affectieve 
karakter duidelijk hebben aangetoond23·, stellig niet op de 
eerste plaats daaronder gerekend kan worden, staat het andere 
feit dat de devotie van de Rozenkrans, die toch een typische 
Dominicaanse aangelegenheid geweest is in de zeventiende 
eeuw240, wel door de Graafse tertiarissen vermeld werd, doch 
in het betrokken handschrift niet nader voorkomt. 

Het is immers opmerkelijk, dat in het bedoelde liedeken no. 
LXII I in de verzen 10-11 te lezen staat: 

dus (Dominicus) plant den Roselaer 
en met dit cransken een ijder hij treckt. 

Nu heeft de copiiste van het Graafse manuscript zich in deze 
versregels verschreven: pant in plaats van flard. Zij heeft 
zelf - evenmin als alle volgende lezeressen - deze foutieve 
schrijving ontdekt ; het lijkt ons niet te gewaagd te veronder
stellen, dat zij nimmer de werkelijke betekenis van het planten 

284 



van de Roselaer heeft doorzien uit onbekendheid met de gang
bare en door de Dominicanen verspreide devotie van de H. 
Rozenkrans241. In elk geval is de devotie van de Rozenkrans 
niet van invloed geweest op het Graafse manuscript. 

Overigens is het betrokken liedeken niet van dien aard, dat 
daaruit een sterke spiritualiteit spreekt. De overwegend epi
sche beschrijving van de zeven genoemde heiligen laat weinig 
speelruimte voor enige spirituele gedachte of uiting. Wij hou
den 't er dan ook voor, dat de Dominicaanse spiritualiteit zeker 
geen markante trekken aan de Graafse heeft medegedeeld. 

Behalve de Dominicaanse en de Teresiaanse spiritualiteit 
heeft ook de Jezuïetische een zekere invloed op de totstand
koming van het Graafse handschrift uitgeoefend. Rechtstreeks 
daaraan ontleend zijn stellig de liedekens nos. XXXVII I en 
XL. Beide beschrijven immers heiligen die wij voor die tijd als 
exclusief Jezuïetische heiligen kunnen beschouwen. Immers zo
wel Stanislaus a Kostka als Alouisius Gonzaga waren heiligen 
van wie de verering tot de kring der Jezuïeten beperkt moet 
zijn gebleven242. Weliswaar behoorde ook Franciscus Xaverius 
tot de kring der Jezuïetische heiligen, doch hij genoot als ge
loofsverkondiger in die tijd een algemene faam, zodat wij hem 
niet als uitsluitend Jezuïetisch kunnen aanmerken243. Men zou 
zelfs de vraag kunnen stellen, of het liedeken ter ere van de 
H. Franciscus Xaverius wel rechtstreeks uit de Jezuïetische 
spiritualiteit stamt. De verering voor deze heilige was immers 
in de zeventiende eeuw reeds dermate verspreid, dat hij niet 
langer als een typische vertegenwoordiger van de Jezuïetische 
vroomheid beschouwd kan worden. 

Noch de Dominicanen noch de Jezuïeten hebben derhalve 
kenmerkende trekken van hun eigen vroomheid aan de Graafse 
tertiarissen doorgegeven. Dit is echter stellig wel het geval met 
de Franciscanen. Niet alleen hebben wij daarvoor rechtstreekse 
aanwijzingen in de liedekens zelf, doch de trekken die wij als 
kenmerkend voor de vroomheid van de Graafse tertiarissen 
aangaven, kunnen als evenzovele kenmerken van de Francis
caanse spiritualiteit gelden. 
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De hoge opvatting van God als alom almachtig, de centrale 
plaats van de Verlossende Christus in de gehele spiritualiteit, 
het besef van eigen onmacht en van de nietigheid van de 
wereld, zijn evenzovele dominerende trekken in de Francis
caanse vroomheid. 

De totale wegcijfering van zichzelf om geheel en al in God op 
te gaan, de absolute nederigheid, de complete dankbaarheid 
aan God, de deugd van armoede, van gehoorzaamheid en van 
zuiverheid, het besef van eigen zondigheid en het daaruit 
voortspruitende gevoel van diep berouw en daartegenover de 
blijde wetenschap dat een diep gevoeld berouw Gods goedheid 
zal doen erbarmen, zijn ook op de voorgrond tredende ken
merken van de spiritualiteit van de Franciscanen. 

Omtrent Franciscus' Godsbegrip en Godsbeleving zegt pater 
Optatus o.f.m.cap. : 'Met een ontroerende eerbied en waarlijk 
heiligen huiver spreekt hij of beter stamelt hij over God, Dien 
hij zoo onuitsprekelijk groot, machtig, heilig, verheven en goed 
weet. Ja, echt stamelen is het van iemand, die het maar niet 
gezegd kan krijgen, al is hij er nog zoo vol van of juist, omdat 
hij er vol van is. Niet alleen vindt Franciscus God de 'allerver-
hevenste, allerheiligste, allerhoogste en de algoede'. Hij be
schouwt Hem ook graag als de eenig groóte en heilige, bij Wien 
vergeleken al het andere als het ware niets is. Hij is het AL. Hij 
is alléén goed, alle goed. Hij alléén doet alle goed. Zijn goedheid 
is hem alles in allen'244. 

Evenals de dankbaarheid aan God als een typerende trek 
in de religiositeit van de Graafse tertiarissen beschouwd moet 
worden, geldt dit voor Franciscus zelf: 'Deze lof- en dankstem-
ming valt op in de geschriften van Franciscus'245. 

Ofschoon echter Franciscus zeer sterk theocentrisch georiën
teerd was in zijn geestelijk leven, is dit theocentrisme er toch 
niet de meest karakteristieke trek van. 'Niet God of God-Drie-
vuldigheid of God-Vader, maar God-Mensch staat in het mid
delpunt van zijn belangstelling. Zijn volmaaktheidsideaal is 
voor alles en boven alles christocentrisch'246. Dit christocentri-
sche karakter is in de ogen van de kenner van de Franciscaanse 
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spiritualiteit, pater Optatus, zelfs de hoofdzaak: 'Ons inziens 
ligt dáár en nergens anders het zwaartepunt van heel zijn 
leven'247. 

Ook Gods goedheid heeft Franciscus zeer getroffen. 'Welnu, 
de meest pakkende openbaring van die goddelijke goedheid ziet 
hij in de zich zelf uitputtende, uiterst arm wordende liefde van den 
oneindig verheven en oneindig rijken God, Die Mensch werd, 
stierf op het Kruis en Zijn volledige Zelfwegschenking voortzet in 
de Eucharistie. Zóó ziet Franciscus bij voorkeur Christus. Hij is 
in den diepsten grond zijn God en zijn Al. Hier ligt de kern en 
het hart van zijn leven. In dezen armen God-Mensch zoo vol
maakt en zoo radicaal mogelijk na te volgen, bestond voor alles 
zijn 'evangelisch' leven" 248. De God-Mens is voor Franciscus dan 
ook vooral een voorbeeld van armoede en nederigheid. 

Ook het Kruis is voor Franciscus een symbool van Gods 
liefde voor de mens en als zodanig een teken van voortdurende 
godsdienstige aandacht. 'Het kon niet anders, of zoo'n Kruis-
minnaar moest de zoetheid van het Kruis gaan genieten. Dit 
genot was zelfs zoo groot, dat hij zijn eigen pijnen vergat; dat 
al het bittere hem zoet voorkwam en alle wereldsche vreugde 
hem een kruis werd'249. Franciscus dringt dan ook niet alleen 
aan op geduld in lijden, maar eist zelfs liefde voor en vreugde 
in het lijden250. 

Het evangelische armoede-ideaal van Franciscus bestond in 
niets anders dan 'uit liefde zichzelf, met al zijn goederen (niet 
alleen met de stoffelijke), heelemaal weggeven aan God, naar 
het voorbeeld van Christus, Die dat heeft voorgedaan'261. De 
armoede in deze volkomen zin vraagt de totale onthechting en 
wegcijfering van zichzelf uit liefde tot de gekruiste Christus. 
'Franciscus ziet het christelijk offerleven uit liefde graag als een 
leven in armoede uit liefde en wel uit liefde tot den armen, ge-
kruisten Christus. Dat is zijn specialen kijk op het leven. Zóó 
heeft hij getracht volmaakt te worden. Dat is zijn synthese'252. 

Hetzelfde wat Franciscus in de menswording en in de kruis
dood zozeer getroffen heeft, trof hem ook in het H. Sacrament 
des Altaars. 'In namelooze verbazing beschouwt hij daar den 
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oneindig verheven God, Die Zichzelf verbergt onder de nederige ge
daante van brood, om Zich zonder eenig voorbehoud, heelemaal aan 
ons weg te schenken'2S3. 

De verschillende afzonderlijke aspecten en elementen van 
Franciscus' volmaaktheidsideaal vat pater Optatus in de vol
gende punten samen: 'De allerintenste beleving van God en 
speciaal van den God-Mensch, den armen, gekruisten Christus, 
als zijn Alles, bracht Franciscus to t : 

een blij zien en vinden van God en vooral van Christus in al
les en allen : in de natuur, in het Evangelie, in den mensch, bij
zonder in de armen en lijdenden, in den priester en in Maria; 

een bijzonder sterk benadrukken van de bovennatuur, de 
genade, het gebed en het beschouwend leven, van de liefde, het 
offer, het lijden, de armoede, de nederigheid en de versterving, 
terwijl hij naar verhouding een kleine plaats toekent en weinig 
waarde hecht aan de natuur, aan het lichaam, aan de studie en 
de prediking'254. 

Opvallend en kenmerkend voor de spiritualiteit van Francis
cus is zijn voorliefde om God te beschouwen niet enkel als goed 
en alleen goed, als alle goed en als het goede, doch ook als de 
bron en bewerker van al het goede in de schepselen, en zijn bui
tengewone hoogschatting en waardering van het Kruis. 'Heel 
uitdrukkelijk beschouwt hij Hem ook als de bron van alle goed, 
als de bewerker en oorzaak van alle goed in den mensch. Het is 
God, Die in ons het goede doet. Vandaar dat wij ons zelf niets 
goeds mogen toeschrijven. Alleen de zonde danken we aan ons 
zelf. Die is ons uitsluitend eigendom. Alle eer komt aan God 
toe, tot Wien alle goed moet worden teruggebracht'265. In ver
band hiermede staat de geringe waardering die Franciscus voor 
het lichaam en het vlees heeft. 'Het lichaam, het vleesch, waar
mee Franciscus blijkbaar meer algemeen de gevallen, tot het 
kwade geneigde, hoovaardige natuur van den mensch bedoelt, 
de eigenliefde zou men kunnen zeggen, moet het ontgelden. 
Het is dè vijand'256. 

Franciscus beklemtoonde buitengewoon sterk de boven
natuur, de genade, het gebed. Hij beschouwde God als de bron 
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van alle goeds en moest dit dus wel van Zijn genade verwach
ten, waarbij dan het gebed als uitnemend middel gold om ge
nade te verkrijgen. In ditzelfde verband plaatste hij de nederig
heid en de liefde tot God. 'Dit geweldig sterk bovennatuurlijk 
standpunt verklaart, dat hij minder aandacht schenkt aan het 
meer natuurlijke, aan de meer menschelijke middelen bij het 
persoonlijk streven naar volmaaktheid en bij het werken aan 
de vervolmaking van anderen door het apostolaat (prediking, 
studie, zorg voor het lichaam enz.)'257. 

Het Orde-ideaal van Franciscus was de beleving van het 
Evangelie, vooral door de armoede en nederigheid, in navolging 
van de arme, nederige gekruiste Christus. De armoede en de 
nederigheid zijn daarom de twee deugden waarin zijn volgelin
gen moeten uitblinken258. 

Overzien wij dit beeld van de spiritualiteit van Sint Francis
cus, dan treft ons bijzonder de overeenkomst met dat van de 
Graafse tertiarissen. 

Het enige punt waarin de Graafse tertiarissen minder duide
lijk naar voren treden, is het 'blij zien en vinden van God en 
vooral van Christus in alles en allen'25*. In dit opzicht speelt de 
noordelijke zwaarmoedigheid de Graafse tertiarissen misschien 
meer parten dan zij zelf gewenst hadden. Hierin bestaat er 
immers een zekere afwijking van het Franciscaanse ideaal. De 
meer luchtige kant onderkennen zij nauwelijks ; voor de Graafse 
tertiarissen is alles even zwaar op de hand, hetgeen overigens in 
overeenstemming is met de algemene geaardheid van de noor
delijke spiritualiteit260. Stellig zal echter ook een eventuele blij
moedige geest ten zeerste zijn tegengewerkt door de politieke en 
godsdienstige situatie van onderdrukking waarin de tertiaris
sen zich bevonden. Aldus zou men wellicht deze afwijking van 
de zuiver Franciscaanse idee kunnen verklaren. 

NOTEN BIJ HOOFDSTUK I I I . 

1. Zie aantekening 2 bij Hoofdstuk I, blz. 68. 
2. Gerard Brom: Geschiedschrijvers van onze Letterkunde, N.V. Uitgevers-

Maatschappij 'Elsevier', Amsterdam, z.j., blz. 73. 
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halen, deel I, Amsterdam-'s-Gravenhagc 1909, blz I X 'Oorspronkelijk 
en vruchtbaar waren vooral de verkenningen onder katholieke schrijvers, 
die vergeten of veracht waren', zie Brom Alberdingk Thijm, blz 119 

9 Dr J H E J Hoogveld Inleiding tot de wijsbegeerte Deel I, N V 
Dekker & Van de Vegt, Tjtrecht-Nijmegen, 2e dr , 1939, blz 144-145 

10 Gerard Brom Alberdingk Thijm, blz 115 
11 Volksalmanak 1855, blz 233 noot 1, vgl hierboven blz 26-27 
12 Volksalmanak 1855, blz 232 
13 vgl hierboven blz 116-120 
14 vgl hierboven blz 7-13 
15 Utrecht, Kern in к en zoon, 1858 
16 Ρ Hendnkx Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der stad Grave, 

dl I, blz 36 vlg 
17 '1312 January, 25 Testament van J u t t a van Nassau, Weduwe van Jan I, 

Heer van Cuyk', zie Dr Jan J F Wap Geschiedenis van het Land en 
der Heeren van Cuyk, blz 257 

18 Wap 1 с , blz 257 
19 L J M Philippen De Begijnhoven, Oorsprong, geschiedenis, inrichting 

(Antwerpen, 1918) 
20 Monasticon Batavum door dr M Schoengen en dr Ρ Boeren, 3 din 

(Amsterdam, 1941) 
21 Monasticon Batavum, deel I Supplement door David de Kok O F M 

(Amsterdam), 1942, blz 58 
22 Tot Ltrecht, By Hermanus en Johannes Besseling, Boekdrukkers en 

Verkopers aan de Beesembrug MDCCLII, 2 din 
23 Ρ Hendnkx Geschied- en Aardrijkskundige beschrijving der stad 

Grave (Grave, 1845- 1846), 2 din 
24 id i b , dl I, blz 54 noot 2, blz 110 noot 1, blz 158 noot l , d l II , blz 57 

noot 2 en blz 162 noot 1 
25 Dr W Goossens Verslag van het Vikanaat Grave aan den Minister van 

Eeredienstm 1809 Bossche Bijdragen II (1918-1919), blz 41-48 
26 M С Hegeraat De Graafsche Begijnen In Taxandna, achttiende jaar

gang, 1911 Blz 213-218 
27 Deel IV en V De Letterkunde van Renaissance en Barok in de zeven

tiende eeuw, dl I en II Teulmgs' Uitgevers-Maatschappij L С G Malm-
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berg, 's-Hertogenbosch, Standaard Boekhandel, Brussel, ζ j 
28 Zie bij Hoofdstuk I, noot 52, blz 91-92 
29 Anton van Duinkerken Bloemlezing uit de Katholieke Poëzie, deel I I 

Dichters der Contra-Reformatie De Gemeenschap Utrecht, 1932, 
blz 298-300 

30 id ib , blz 90 
31 Dr J J Mak Kerstlynek door alle Eeuwen (Het Spectrum, Utrecht-

Brubsel, MCMXLVIII) 
32 Chr Leeflang Een Ster wees de weg (Bert Bakker/Daamen N V , Den 

Haag 1959), blz 80-81 
33 Zie boven blz 116-132 
34 Zie boven blz 46-47 
35 Zie boven blz 128-129 
36 Zie Hoofdstuk II noot 89, bk 149 
37 Pertinent verhael van de sware Belegenngh en het roem-ruchtig Ver

overen Van de Machtige en sterckc Stad Grave t'Amsterdam, gedruckt 
bv Pieter Arensz 1674), blz 2 linkerkolom 

38 Een exemplaar van dit vnj schaarse liedboek is aanwezig in de Biblio
theek van het Provinciaal Genootschap te 's Hertogenbosch De tweede 
druk van dit werk verscheen in 1627, de derde in 1632 bij Cnobbaert te 
Antwerpen, de vierde bij Aertssens in Antwerpen in 1638, de vijfde druk 
verscheen bij dezelfde uitgever in 1646 en 1648, de zesde m 1653, terwijl 
er nog een achtste druk van bekend is, uitgegeven bij J Stichter, ζ j 
Vgl Scheurleer Ned Liedboeken 

39 vgl Scheurleer Nedcrlandsche Liedboeken Zie ook Hoogewerff Stal
part, blz 15-21 en 31 

40 Zie boven blz 55-56 
41 Dr G J Hoogewerff Joannes Stalpart van der Wielen ( N V Uitgevers

maatschappij v/h Paul Brand te Bussum, MCMXX), blz X 
42 Volksalmanak 1855, blz 198 'S Jacoba Willem-dc Bije dr , geprof 

8 Sept 1665 Matersse 22 Nov 1681, overleden 7 Mt 170 Γ 
43 Fl van Duyse Het oude Nedcrlandsche Lied, 4 din 's-Gravenhage-

Antwerpen, 1903-1908 
44 FI van Duyse, di I I I , bk 2067-2073 
45 Vgl hogerop blz 321-325 
46 J A N Knuttel Het Geestelijke Lied in de Middeleeuwen, blz 89 

Mak Kerstvoorstelling, blz 151, spreekt van 'de idyllisch-huiselijke 
sfeer der late middeleeuwen' 

47 Vgl hogerop, blz 319-321 
48 Vgl Dr Jos Schrijnen Nederlandsche Volkskunde (W J Thieme & 

Cie, Zutphen, MCMXXX) Tweede herziene druk, eerste deel, blz 176 
Zie ook К ter Laan Folkloristisch Woordenboek van Nederland en 
Vlaams België ('s-Gravenhage-Batavia, 1949, G В van Goor Zonen's 
l itgeversmij N V ) , blz 81-82 s ν Drie Koningen 

49 vgl Van Duyse l e I I I , blz 2078-2081 
50 J Marlier Jacob Jordaens (1940) 
51 Maurits Sabbe Brabant in ' t Verweer, blz 75-77, bespreekt 'Coninck-

feest van den Palatin', een schimpdicht op keizer Fredenk II , de 'Winter-
koning' 

52 Geciteerd bij Van Duyse, dl I I I , blz 2078-2079 Bij Ρ Croon te vinden 
op blz 131 vlg 

53 Wij troffen hieromtrent echter niets aan in 'Die Fvangchen vanden 
Spinrocke metter glosen bescreven ter eeren vanden vrouwen Ant
werpen Michiel Hillen van Hoochstraten (circa 1520)', dat in 1910 door 
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G J Boekenoogen by Martmus Nijhoff te 's-Gravenhage werd uitge
geven 

54 J van Vloten Nederlandsche Geschiedzangen (Amsterdam, Κ H 
Schadd, 1864), dl I, biz 297-298 

55 Wij konden er althans hoegenaamd geen literatuur over vinden 
56 Ρ Ρ V van Moorscl De Devotie tot St Willibrord in Nederland van 

ongeveer 1580 tot ongeveer 1750 In Ons Geestelijk Erf, deel XXXII, 
1958, blz 144 

57 id i b . b l z 140-141 
58 Dr D A Stracke S J Een Merkwaardig Gebedenboekje voor Neder

landers In Ons Geestelijk Erf deel XXII, 1948, blz 237-258 
59 ld ib blz 239-241 
60 A de Kempenaer Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche Schrijvers 

(Leiden, 1928) blz 393 
61 Stracke ib , blz 240 
62 Van Moorsel а с , blz 144 noot 60 
63 Van Moorsel а с , blz 144 'De auteur-zèlf van dit klem gedicht is onbe

kend We weten slechts dat het lied in 'De Papegaai' bekend was' 
64 H J Allard Augustinus van Teylingen S J In Het Jaarboekje van 

Jos Alb Alberdingk Thijm Nieuwe Reeks Onder redactie van W de 
Veer en J F M Sterck Eerste Bundel, 51e jaar 1902 (Amsterdam, 
С L van Langenhuysen), blz 117-185 Zie vooral blz 130-132 

65 Beide uitgeverijen staan blijkbaar in nauwe relatie tot elkaar Tetroode 
is wellicht de opvolger van Beekman 

66 Scheurleer Ned Liedboeken 
67 Encyclopaedic van het Katholicisme Onder redactie van Dr E Hen-

drikx O E S A , J С Doensen О E S A en Dr W Bocxe Ο E S A 
Deel I I I , (Uitgeverij Paul Brand N V , Bussum, MDCCCCLVI), blz 950 

68 WNT, dl I I , s v onder 8, blz 1678-1679 
69 Acta Sanctorum, Jan I, 1863, ρ 404 vlg 
70 Het hs heeft abusievelijk lust 
71 Vgl Knuttel Geestelijk Lied, blz 434-470 
72 Η Roes pr Katholieke Geestelijke Liederboekjes uit vroegere Eeuwen 

In St Gregonusblad Х Х Ш (1898), ρ 48-50, 56-59, 71-74 en 83-85 
XXIV (1899), blz 58-62 en 96-98 XXV (1900), blz 27-33 

73 Hs Utrecht 1341, blz 67-68 
74 Encyclopaedie van het Katholicisme, dl I, blz 55-56 
75 Dictionnaire de Théologie Catholique, tome deuxième (Pans, 1905), 

ρ 1625-1659, zie vooral ρ 1632-1634 Vergelijk ook Dr en Mag G 
Philips Leergezag en Onfeilbaarheid In De Katholieke Kerk, deel I II 
(Ν V Zonnewende Kortrijk, Het Spectrum Utrecht), tweede druk, ζ j , 
blz 647-649 

76 Sinds 1621 mochten van de Paus de Mis en de Getijden van de Ζ Aloysius 
ш de streken van Gonzaga en in sommige huizen van de Sociëteit van 
Jesus gelezen worden Door Paus Gregonus XV (1621-1623) werd deze 
vergunning voor alle huizen van de Sociëteit verleend (zie Cepan Leven 
van Aloysius de Gonzaga (Antwerpen, 1826), blz 311) Paus Clemens X 
(1670-1676) stond toe, dat de naam van Aloysius in het martyrologium 
werd geplaatst (Cepan, blz 314) 

77 De / Levens / der / Heylige / van / Nederlant / met een / kort begryp / Hoe 
het Evangelie eerst in Nederlant begost heeft voortgegaen / is, en tot 
dese tijden gebleven // Door Heer / Adnanus van Loo / Pnester / Ver
deelt in twee Deelen / Te Gendt, / By d' Erfgenamen van Maximihaen 
Graet, in den Engel 1705, // 
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78 Wij raadpleegden 
CXXV / Sermoonen / van den seer eenv Heer / Rumoldus / Backx / ... 
Op de Thien / Geboden, / t'Antwerpen, by Petrus Jouret Stadtsdrucker 
ende Boeck- егкоорег op de Melck-/Merckt, in de dry Momcken 1711 // 
3 delen 
Sermoonen / van den / Seer eerw Heer / Rumoldus / Backx / . t 'Ant
werpen, by Petrus Jouret Stadts-/drucker ende Boeck-verkooper op de 
Melck-/Merckt, in de dry Momcken 1710 //4 delen 
Sermoonen / van den / seer eerw Heer / Rumoldus / Backx / . Over de 
bekeenngh / van den / Sondaer // . t'Antwerpen, by Petrus Jouret 
Stadts-/dnicker ende Boeck-verkooper op de Melck-/merckt in de Guide 
Trahe 1713 //2 delen 
Vervolgh der / Sermoonen / van den / seer eerw heer / Rumoldus / 
Backx / t'Antwerpen, by Petrus Jouret, Stads-/drucker ende Boeck-
verkooper op de Melck-/Merckt, in de Guide Trahe 1712 //3 delen 

79 Het betrokken liedeken hj kt sterke verwantschap te vertonen met vele 
gegevens uit Leven van den H Aloysius de Gonzaga, van de Societeyt 
Jesu Gemaekt in het Itahaensch door den Vader Virgüius Cepari van 
dezclfve Societeyt in het fransch overgezet door M Calpin, ex-poeniten-
t ianus Zyner Heylighheyd, en volgens hem in het nederduytsch gebragt 
door E W V D J (Antwerpen, ter Drukkery van Τ J Janssens, Huyde-
vetters straet, No 1391 1826) 

80 Zie boven blz 163-165 
81 Catholiicke / Sermoonen / op de / Evangelien / van de Sondaghen / naer 

Sinxcn tot / den Advent, / door / Franciscvm Costervm, / Priester der 
Societeyt lesv // T'Hantwerpen, / By loachim Trognesius / M D 
XCVIII // 
Vierthien / Catholiicke / Sermoonen / op de / Evangelien / der / Sondaghen 
/ van den advent / tot den / Vasten / door Franciscvm Costervm / Priester 
der Societeyt lesv // In het exemplaar dat ons ter beschikking staat, ont
breekt wellicht de eerste titelpagina Vandaar dat het jaartal van de uit
gave en de uitgever ontbreken Het voorwoord is echter gedateerd '4 
Decemb 1600' 
Vnfthien / Catholiicke / Sermoonen / op de / Evangelien / der Sondaghen / 
van den Vasten / tot de / Η Drnwldicheyt / door / Franciscvm Costervm/ 
Priester der Societeyt Jesv // T'Hantwerpen / By Joachim Trog
nesius И U DCIV 

82 De overwinning bij Calloo in 1638 werd - volgens de Jezuïet Papebrochius 
- door de Kardinaal Infant en de bevolking toegeschreven aan de wonder
bare voorspraak van de Η Maagd en van de Η Alouisius Gonzaga (zie 
Sabbe Brabant in ' t Verweer, blz 383) Doch reeds in 1625 bleek te 
Breda de feestdag van Alouisius van Gonzaga op 21 juni gevierd te 
worden (zie Van Hoeck Schets, blz 228) In 1655 werd te Enkhuizen 
het feest van Alouisius uitgekozen voor de eerste H Communie van 24 
kinderen, Enkhuizen telde toen een Jezuietenstatie (zie Van Hoeck, 
blz 150) Aldus blijkt in de kringen van de Jezuïeten in elk geval de ver
ering voor Alouisius te bloeien 

83 Dit blijkt o ι duidelijk uit de vele malen, dat wij juist in de zeventiende 
eeuw de voornaam Alouisius tegenkomen Zie Van Hoeck Schets, 
blz 78, 82, 88, 97, 106, 235 

84 Van de Loo maakt nauwkeurig onderscheid tussen 'Heilige' en 'Zalige' 
Hij ÍS zowel met de ene als met de andere soort vrij kwistig Onder de Za
ligen treffen wij o a aan 'Gertrudis van Oosten' (dl I, blz 8-10), 'Den 
Zaligen Pepin, geseyt van Landen of Brabant, Meyer van het Hof, en 
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eersten Minister der Koningen van Vranknjk in Austrasien' (dl I, blz 
129-132), 'Den Zaligen Carel den Goeden Grave van Vlaenderen' (dl I, 
blz 146-149), de Eerw Ida van Leuven, Maget (dl I, blz 276-278), 
de Eerw Catharine van Loven, maget (dl I, blz 360-361), De Eerw 
Thomas à Kempis (dl II , blz 84), de Zalige Beatrix Prioresse (Beatrijs 
van Nazareth) (dl II , blz 85), Den Ζ Joannes Rubrochius (dl II , blz. 
464) Bovendien geeft Van de Loo in een 'Ander gemeyn byhangsel' 
(dl I.blz 447-460, dl II, blz 471-487) nog een opsomming 'Van Heylige. 
Zalige, en eenige die met meynmge van Heyhgliheyt gestorven zijn, en 
van eenige die om reden van ' t Geloove gedoot zijn' Onder dezen treffen 
wij o a aan Joannes de Leeuwis (dl I, blz 448), Hermanus Steenken 
van Sutdorpe (dl I, blz 455), Henncus van Негр (dl II , blz 471), 
Joannes Berckman (dl II , blz 474), Cesanus Heisterbach (dl I I , blz 
484), Franciscus Costerus (dl I I , blz 485), Petrus Camsius (dl I I , blz 
485-486) 

85 Met zekerheid is het evenwel met uit te maken, of er hier van een ver
zamelaar of van een verzamelaarster gesproken dient te worden Wij 
houden het er echter voor, dat ook dit manuscript door een vrouw werd 
geschreven en samengesteld 

86 Volksalmanak 1855 blz 225 
87 Volksalmanak 1855, blz 224 
88 Scheurleer geeft als datering op circa 1766 
89 Zie boven blz 169 
90 Scheurleer vermeldt deze tekstuitgave, voorzover wij konden nagaan, 

met 
91 Scheurleer dateert circa 1795 
92 Scheurleer dateert deze tekstuitgave omstreeks 1766 
93 Zie boven blz 169 
94 Vgl de passages die wij bespraken bij de lokalisering van het Graafse 

handschrift op blz 43—44 
95 Weliswaar ontbrak in het exemplaar van de Nijmeegse Universiteits

bibliotheek, dat wij in handen hebben gehad, de titelpagina, doch ove
rigens wees alles erop, dat dit exemplaar de bedoelde eerste uitgave van 
1799 was 

96 Voor de volledige titel van dit liedboek zie blz 169 
97 Dr J J Mak Middeleeuwse Kerstvoorstellingen (Het Spectrum, 

Utrecht-Brussel, MCMXLVII) 
98 Bij Scheurleer staat deze uitgave niet vermeld 
99 Vgl Hs Grave, hedeken no CVII, vs 17-18 en 25-28, no XIII , vs 7-9 

100 N1 XXXI, blz 49-50, XXXIII, blz 53-57, LVI, blz 97-98, LXXXVI, 
blz 154-156, L X X X I X blz 160-161 

101 Zie boven blz U I - 112 
102 Vgl Axters, dl IV, blz 175 
103 Zie hoofdstuk II , noot 105 bk 150 
104 Rogier Geschiedenis Katholicisme, dl I I , blz 774-775 
105 Zie verder blz 334-346 
106 Vgl Van Mierlo Middelnederlandsche Letterkunde, dl I I , blz 272-274 
107 VanDuyse, dl I I I , blz 1908 Vgl hoofdstuk IV, blz 329-330 
108 Zie boven blz 41-48 
109 Zie boven blz 104-110 
110 Zie boven blz 110-112 
111 Prof Stephanus Axters O Ρ Geschiedenis van de Vroomheid m de 

Nederlanden Deel I De Vroomheid tot rond het jaar 1300 (De Sikkel, 
Antwerpen, 1950), blz XX 
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112 Dr С Kruyskamp (De Middelnederlandse Boerden, Martinus Nijhoff, 
's-Gravenhage, 1957) wijst er op blz 6-7 op, dat ook in de Boerden 'be
paalde motieven in telkens weer gelijk verband' optreden als gevolg van 
'een traditie, hetzij mondeling of htterair' 

113 Etienne Gilson Théologie et Histoire de la Spiritualité (Líbrame 
Philosophique J гш, Paris, 1943), ρ 22 

114 id i b , ρ 22 
115 René Aigrain L'Hagiographie Ses Sources Ses Méthodes Son Histoire 

(Bloud & Gay, s a ), ρ 223-235 Les Cycles Hagiographiques Vgl ook 
Heinrich Gunter Psychologie der Legende (Verlag Herder Freiburg, 
1949), S 94-212 Zweites Kapitel Gleichartigkeit ohne Entlehnung 

116 Smt Francisais van Sales Inleiding tot het Devote Leven (Uitgeverij 
Foreholte te Voorhout, 1940), blz 23 

117 'Tot onze spijt zijn de geschriften van de Begijnen, welke wij konden 
raadplegen, in deze periode echter veel zeldzamer dan die van de Be-
gijncnleiders', zegt Axters (Geschiedenis van de Vroomheid in de Neder
landen, dl IV, blz 245) Deze opmerking geldt voor de klopjes (ib 246) 
en ook voor onze tertiarissen, waardoor ons hs aan belangrijkheid ten 
zeerste wint 

118 Er is ons in elk geval geen enkele andere liederenbundel van een dergelijke 
opzet bekend 

119 Anton van Duinkerken Nicolaus van Milst (Uitgeverij Het Spectrum, 
Utrecht, MCMXLIX), blz 26-36 

120 J Stalpart van der Wiele Gulden Jaars Feest-Dagen Ingeleid door 
Anton van Duinkerken ( N V De R К Boekcentrale, Amsterdam, 1941), 
blz 6. 

121 id ib , blz 5-7, vgl Dr G J Hoogewerff Joannes Stalpart van der 
Wielen (N V Uitgevers-Maatschappij v/h Paul Brand te Bussum, 
MCMXX), blz 5-30 

122 Pater Matthias Croonenborch Het / Ryck-Deughdigh Leven / van de / 
Hoogh-Edele Gheboren Maghet / Suster / Agnes Mana Huyn / van 
Amstenraedt, / ende / Van eenighe andere, de welcke in eene uyt-nemen-
de / Religieuse Volmaecktheydt hebben uyt-ge-/schenen in de Kloosters 
van Venlo / ende Loven der Orden van / Onse Lieve-Vrouwe / ghenoemt / 
Annuntiatien // Jacob van de Velde Brussel 1673, blz 225-242 Deze 
levensbeschrijving werd volledig afgedrukt in Br Edg Heynen Zuster 
Mechtildis van Lom (Uitgeverij 'Veldeke', Maastricht, MCMXLVI), 
blz 7-15 

123 id ib , blz 7 ' V a n ' t beginsel dat sy in de Religie is ghekomen, heeft den 
Heere haer komen levden door den lydenden wegh van vele kruyssen 
ende tribulatien ' Vgl blz 8 ' In dit lydende leven, heeft sy altydt ghe-
toont, eene volmaeckte resignatie, aldersterckste patientie ende Ыу-
moedigheydt des gheestes ' 'By dése lichamelycke accidenten, sieckten, 
lammigheydt, ende pynelyckheydt haerder hdt-maten, heeft dese 
Maghet oock gheleden groóte inwendighe kruyssen der ziele, als extreme 
verlatentheden, verdriet ende andere inwendighe quellmghen van ten
tation des duyvels, die sich dickwils in sienelycke ghedaenten schroome-
lyck aen haer openbaerde, de welcke sy versmadende, over-won door 
het ghebedt, ende schudt des gheloofs ' (blz 8-9) 

124 Dr JosSchnjnen NederlandscheVolkskunde (Zutphen,MCMXXXIII), 
dl II , blz 92-97 

125 Maurits Sabbe Een Begijnenliederboekje uit de 18e eeuw In Volks
kunde 17e jaargang (1905), blz 229-238, 18e jaargang(1906),blz 97-105 

126 Volkskunde 1905, blz 229 
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127 Volkskunde 1905, blz 230 
128 Volkskunde 1905, blz 230 
129 Volkskunde 1905, blz 233-236 
130 Volkskunde 1905, blz 234 
131 Volkskunde 1906, blz 103 
132 Volkskunde 1906, blz 98-102 
133 Volkskunde 1906, blz 103-105 
134 L J M Philippen Onze Begijntjes De Ncderlandsche Boekhandel, 

Antwerpen, 1944 
135 id ib , blz 91 
136 Ook het Utrechtse Hs , dat wij reeds vermeld hebben, voldoet niet aan 

de eis voor een deugdelijke bron voor de spiritualiteit Vergelijk ook de 
opmerkingen van Axters Geschiedenis van de Vroomheid m de Neder
landen, dl IV, blz 245-246 

137 Dr Edgar de Bruyne Philosophie van de Kunst Tweede druk (N V 
Standaard-Boekhandel, Antwerpen-Brüssel, N V Dekker en Van de 
Vegt, Nijmegen-Utrecht), 1942, blz 207-212 en 327-333 

138 Axters Geschiedenis van de Vroomheid in de Nederlanden, dl I, blz XV 
139 Ρ Pourrai La Spiritualité Chrétienne (Pans, Líbrame LecofFre, J 

Gabalda et Cie, Editeurs), t I, (1943), ρ VII Vgl W К Grossouw· 
Bijbelse Vroomheid (Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, MCMLV), 
blz 25 'Bepalend voor de godsdienst is de godsvoorstelling'. 

140 'Waar men het gevoel mist voor de nummeuze heiligheid, treedt een 
andere eenzijdigheid op, waann katholieken wel ooit vervallen, het ge
vaar van nonchalance en een gemeenzaamheid die tekort schiet in eer
bied' (W К Grossouw Bijbelse Vroomheid, blz 27) 

141 W К Grossouw Bijbelse Vroomheid, (Uitgeverij Het Spectrum, 
Utrecht-Antwerpen, MCMLV), heeft erop gewezen, dat de aksentuenng 
van Gods verhevenheid soms geleid heeft tot de foutieve opvatting 'van 
de alleen maar schrikwekkende en zelfs nukkige, grilhge majesteit' 
(blz 26-27) Aan de hand van teksten bewijst Grossouw, dat het Oude 
Verbond ten onrechte vaak als 'de wet der vreze' wordt beschouwd 
'Wel legt het Oude Testament meer nadruk dan het Nieuwe op de ont
zagwekkende majesteit Gods, maar dit accent is niet eenzijdig' (blz 27 
noot 1) 

142 Vgl Gerard Knuvelder Het beeld van de mens (ζ ρ , z d ) , vooral 
blz 3-14 

143 Pater Optatus o f m cap De geest van Franciscus (J J Romen & 
Zonen, Roermond-Maaseik, 1946), blz 10 Vgl Jos de Guibert En quoi 
diffèrent réellement les diverses écoles catholiques de spiritualité In 
Gregonanum 19 (1938), blz 263-279 

144 Prof В H Molkenboer Joost van den Vondel (W ten Have η ν , 
Amsterdam ζ j ), blz 1 

145 Optatus 1 с , blz 15-16 Bij onze tertiarissen wordt echter het Al meer 
van Christus, de Verlosser, en minder van God in het algemeen gezegd 
dan bij Sint Franciscus die te dezen bij uitstek Paulinisch is 

146 Zie Liedeken no LXX, blz 124, vs 16 Ook voor Sint Franciscus is 
God Zijn Alles en de rest derhalve'niets ' Zie Optatus 1 с , blz 16 Ook 
voor de stichter van de Jezuïeten geldt de mens als een niets, zie Ig
natius van Loyola De Geestelijke Oefeningen, vertaald door A Geere-
b a e r t s j (Alken, 1920), blz 36 

147 Ρ Pourrat La Spiritualité Chrétienne Tome II (Paris, 1946), ρ 229 
148. Men denke aan Beatrijs van Nazareth (1200-1268), Hadewijch (1200-

1270), Gertrudis de Grote (1256-1302), Angela van Foligno (1248-1309), 
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Cathanna van Siena (1347-1380), Catharma van Bologna (1413-1463), 
Zuster Bertken (1427-1514), Teresia van Jesus (1515-1582), Maria van 
de Menswording (1565-1618), Margaretha Mana \lacoque (1647-1690), 
Anna Katharina Emmenck (1774-1824) e v a 

149 'Er is geen enkele psychologische eigenschap, die met zo grote beslistheid 
aan de vrouw wordt toegeschreven als de grotere emotionaliteit' Zie 
F J J Buytendijk De Vrouw (Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-
Antwerpen, MCMLVI, 4e dr ), blz 124 

150 Simone de Beauvoir Le Deuxième Sexe, tome I Les faits et les mythes, 
tome II L expérience vécue (Gallimard, Pans, 1949) Vgl Geneviève 
Gennari Simone de Beauvoir (Kruseman, Den Haag, 1960), blz 75-103 

151 Buytendijk De Vrouw Dit boek is geheel gewijd aan dit uitermate 
boeiende thema van het wezen van het vrouwelijke bestaan 

152 Ρ Augustinus Gemelli O F M Het Franciscanisme (Ν V Etablisse
menten Brepols, Turnhout, 1938), blz 42—44 

153 Vgl Pourrat La Spiritualité Chrétienne, t II, ρ 229-230 Zie ook 
Gemelli, 1 с , blz 45-61 

154 Voor wat de Klarissen betreft, wordt dit expliciet gezegd ' t woert der 
wetenheit, dat is eertscher dingen' De studie is dan ook verboden, tenzij 
ze door de overheid wordt opgelegd Vgl David de Kok Bijdragen tot de 
Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en 1 ertianssen vóór de Her
vorming (Kemink en Zoon, Over den Dom te Utrecht, 1927), blz 79-80 
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schappelijke belangstelling te bespeuren Vgl Axters dl IV blz 175 

155 W Kramer Inleiding tot de stilistische interpretatie van literaire kunst 
(J В Wolters' Uitgeversmaatschappij N V , Gromngen-Batavia, 1947), 
2e dr , blz 183 Vgl Dr G S Overdiep Stilistische Grammatica van het 
Moderne Nederlandsch (N V Uitgevers-maatschappij W E J Tjeenk 
Willink, Zwolle, 1937) blz 121 en blz 458, vgl § 288, blz 459^160 

156 Optatus De geest van Franciscus, blz 26, waar ditzelfde ook karak
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157 Pourrat La Spiritualité Chrétienne t i p VII 
158 Luc IX, 23 Cf Matth XVI, 24 en Marc VIII . 34 
159 'Vivo autem, lam non ego vivit vero in me Christus', zie Paulus, Ad 
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licht is 'cic' een verschrijving voor 'cap' 
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163 Vgl XIX, blz 35, vs 34 XLV, blz 79. vs 24, IL, blz 88, vs 29 LXXIX. 
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165 Vgl I I , blz 9, vs 25-30, III , blz 10, vs 1-5, IV, blz 11, vs 10, Х Ш , 
blz 27, vs 7-12, XVI, blz 30, vs 13-18, XXX, blz 48, vs 6-7. XLIII , 
blz 76, vs 7-12, LXII, blz 106. vs 29-32, LXIV, blz 115, vs 1-8, 
LXX, blz 124, vs 9-16, LXXVII, blz 140, vs 29-32, LXXVIII, blz 
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XLVIII.blz 86, vs 25-32, LXXXI, blz 146, vs 28,LXXXIV. blz 151, 
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179 Rogier, dl I I , blz 760 
180 Vgl XXXVI, blz 61-62, XXXVII, blz 63-64, XXXVIII, blz 65-67, 

LXXVI, blz 138-139, CX, blz 196-198 
181 Pourrat La Spiritualité Chrétienne, t II, ρ 507-509 
182 id i b , ρ 513 
183 Chanoine Ch Cordonnier Le Culte du Saint-Sacrement Deuxième 
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188 Van Miert, blz 179-180 
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193. Van Miert, biz 184 
194 Van Miert, biz 192 
195 L J Rogier Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland 

in de 16e en de 17e eeuw Eerste deel (Amsterdam, MCMXLV), blz 82 
196 Pourrat Spiritualité, t I I , ρ 59-76 
197 Emile Mâle L'Art Religieux du XIIc au XVIIIe siècle (Librairie Ar
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204 N Wijngaards Liederen van Mechtildis van Lom en andere Annuntiaten 

(Zwolle, 1957), blz 126 
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218 id , blz 192 
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der Vaderlandsche Letterkunde (Van Loghum Slaterus, Arnhem, 
MCMXLV), blz 70-72 

227 Vgl ΐ ί Wijngaards Liederen van Mechtildis van Lom en andere An-
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eygenschap des Heylighen tijdts Daer na, als Proprium Sanctorum, 
eenighe Heyligen in ' t particulier aen-gaende Ten derden, als Commune 
Sanctorum, van verscheyden staten der Heyligen in ' t ghemeyn hande
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XLVI, blz 80, L U I , blz 92-93, LIV, blz 94, LX, blz 102-104, LXIV, 
blz 115, LXXII, blz 133, LXXVII, blz 140, LXXXII . blz 148, 
LXXXIV, blz 150-151, LXXXVIII, blz 159 

235 Vgl Hs Grave, nos LXX blz 124-127, XCIV, blz 168-169, СП, blz 
183, CHI, blz 184 

236 Zie boven, blz 61-62 
237 M van Woesik De zusters ongeschoeide carmelitessen te 's-Hertogen-

bosch (Amsterdam, 1948), zie vooral blz 10 
238 Pourrai Spiritualité, t I I , ρ 229 
239 Zie boven blz 210-213 
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244 Pater Optatus O F M Cap : De geest van Franciscus (Romen & Zonen, 
Roermond-Maaseik, 1946), biz 15 
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247 id ib , biz 27 
248 id i b , biz 28 
249 id ib , biz 34 
250 id i b . biz 41 
251 id i b , biz 42 
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HOOFDSTUK IV 

HET GRAAFSE MANUSCRIPT ALS BRON VOOR DE 
GESCHIEDENIS VAN HET GEESTELIJK LIED NA DE 

HERVORMING 

1. DE WAARDERING VAN HET KATHOLIEKE GEESTELIJK LIED 

Tot op heden is de belangstelling van de onderzoekers niet 
uitgegaan naar het geestelijk lied na de hervorming, doch juist 
naar het geestelijk lied daarvóór. Het is ieder thans dan ook 
mogelijk een redelijk afgerond beeld te verkrijgen van het 
geestelijk lied in de middeleeuwen. De betrokken handschrif
ten zijn in tekstuitgaven toegankelijk, terwijl ook samenvat
tende overzichten ervan in handboek en afzonderlijk binnen 
ieders bereik liggen1. 

Dit alles betekent echter niet dat het onderzoek naar het 
middeleeuwse geestelijk lied als voltooid kan worden be
schouwd. Stellig zijn er immers nog heel wat lacunes te dezen, 
die een hernieuwde studie niet alleen wenselijk, doch zelfs voor 
onze tijd noodzakelijk maken. De beschikbare teksten zijn niet 
alle even consciëntieus uitgegeven2; over de geschiedenis van 
de afzonderlijke teksten, hun onderlinge verwantschap en af
hankelijkheid zijn wij slechts matig ingelicht. De belangstelling 
voor het middeleeuwse geestelijk lied werd vaak te veel inge
geven door het prettig 'naieve' van de middeleeuwse volksziel 
en niet door de spiritualiteit die eruit sprak en erdoor bevorderd 
werd. Te weinig - zo zou men kunnen zeggen - werden de mid
deleeuwse geestelijke liedekens nog beschouwd als behorend 
tot de religieuze poëzie en te veel nog als liedekens die louter 
esthetisch genot konden verschaffen. De vele motieven en the-
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ma's die erin voorkomen, werden nog schaars tot object van 
onderzoek gemaakt en dan nog meestal te eenzijdig bestu
deerd3. Ondanks deze bezwaren tegen en tekortkomingen in de 
studie van het geestelijk lied vòòr de hervorming blijft het 
nochtans mogelijk uit de bronnen, de bespreking en de verwer
king daarvan zich een redelijk verantwoord beeld ervan op te 
bouwen. 

Wie zich echter aan de studie van het geestelijk lied na de 
hervorming zet, ondervindt van meet af aan de tegenstreven
de krachten van het gebrek aan voorstudies, aan tekstuitgaven 
en commentaren, terwijl daarnaast een zeker niet minder be
langrijke belemmering gevonden wordt in de talloze vooroor
delen die juist op dit terrein heersen. Er heeft zich tussen de 
twee wereldoorlogen kennelijk een bepaalde communis opinio 
gevormd onder de beoefenaren van de wetenschap der littera
tuur omtrent de waarde en de aard van het geestelijk lied na de 
hervorming, die meer gebaseerd schijnt te zijn op klakkeloos 
overnemen van elkaar dan op een zelfstandig onbevooroordeeld 
onderzoek. 

Bij Acquoy, die wij de eer moeten gunnen met Moll een der 
eersten te zijn die het geestelijk lied wetenschappelijk heeft 
onderzocht4, bemerken wij nog duidelijk waardering voor het 
na-middeleeuwse lied en kunnen wij tevens constateren, dat 
deze onderzoeker tussen het zuiver middeleeuwse en het latere 
geestelijk lied essentiële verschillen zag. Met betrekking tot 
het geestelijk lied in de tweede helft van de zestiende eeuw zegt 
hij immers: 'Eerst dan toch neemt ons geestelijk lied een ander 
karakter aan. Het verliest alle beminnelijke naïeviteit, alle kin
derlijke fantasie, alle levenslustige opgewektheid, maar het 
wordt daarentegen meer geestelijk diep, meer menselijk kloek, 
meer zedelijk ernstig'5. 

Doch na de dissertatie van J. A. N. Knuttel over 'Het geeste
lijke Lied in de Nederlanden vòòr de Hervorming'6 schijnt 
steeds meer de mening post gevat te hebben, dat het geestelijk 
lied na de hervorming niet meer dan een verwatering van het 
geestelijk lied daarvoor was. Stellig geeft Knuttel daartoe her-
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haaldelijk in zijn werk aanleiding7. In elk geval treffen wij bij 
deze onbetwiste kenner van het geestelijk lied herhaaldelijk 
passages aan, waarin de bovenbedoelde onderwaardering van 
het geestelijk lied na de hervorming zo sterk wordt gesugge
reerd, dat het volkomen begrijpelijk is, dat op gezag van deze 
autoriteit op het gebied van het geestelijk lied de mening op
geld deed, dat het geestelijk lied na de hervorming slechts een 
verwaterde afbeelding betekende van dat ervoor. Zo lezen wij 
ergens8: 'Ook de oude kersthederen zijn door jongere gevolgd, 
door soms niet onverdienstelijke, want een geloovig katholiek 
kon de gebeurtenissen in Bethlehem met heel zijn hart mee
leven, zonder dat iets van het groóte enthousiasme van een 
vroegere periode in hem was blijven leven. Echter gevolgd, niet 
vervangen' ; en elders zegt Knut te l ' : 'Tot 1600 blijven er dan 
nog geestelijke liederen, nagenoeg alle hoogst onbeduidend, uit 
rederijkerskringen als een mode-artikel voorkomen, doch reeds 
in het laatst der zestiende eeuw vinden wij een vierde richting : 
de arcadische, vooral door Jezuïeten beoefend. Het is, gezien 
de bedoeling van dit werk, voldoende even aan te stippen, dat 
deze vorm de laatste gedaante is geweest, doch een paar woor
den wil ik er toch nog over schrijven. Wanneer men ooit van 
geestelijke liederen mag zeggen dat ze weerzinwekkend zijn, 
dan van vele dezer zoetsappige, fleemerige producten. En niet 
eenmaal kan men aannemen, dat een verweekelijkte vroom
heid aan het woord is: er wordt duidelijk geofferd aan de mode. 
Maar op geheel andere wijze dan door de rederijkers. Die von
den het geestelijk lied in eere, in de mode wil men, en wierpen 
er zich op uit eerzucht, zonder ware bezieling. Maar de Jezuïe
ten vonden de arcadische poëzie in de mode en bedienden zich 
van haar vormen om toch maar de geestelijke liederen in 't 
leven te houden. Is het rederijkerswerk vaak zielloos, dit is, op 
enkele uitzonderingen na, als het werk van Adriaen Poirters, 
eenvoudig mal en daardoor profaan. En als de herders en her-, 
derinnen van Bethlehem, als Coridon en Phyllis niet kunnen 
worden te hulp geroepen dan blijkt eerst recht de dorheid (men 
zie de hederen op Ignatius van Loyola en Franciscus Xaverius) 
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en de practische nuchterheid der dichters, de laatste vooral uit
komend in een passe-partout-lied 'aan de patroon'. Maar naast 
en na al deze fraaiigheden, bleef het aloude kerstlied voort
leven, zoowel daartusschen in de bundels, die nog in druk ver
schenen, als in den volksmond, er ontstonden zelfs, maar toch 
enkel in het economisch tot stilstand gekomen Vlaanderen 
schijnt het, nieuwe liederen in iets als den ouden trant, nog 
naïever feitelijk, die eerst de negentiende eeuw heeft opge-
teekend. Doch het belangrijkste - want het diep-menschelijk-
ste - wat we aan geestelijke liederen hebben, de uiting der 
vijftiende-eeuwsche devotie, stierf met de beweging die het had 
voortgebracht - slechts in verband daarmee kan men het zui
ver zien'. 

Wie zich na een dergelijke boute veroordeling van het latere 
geestelijk lied door iemand die ter zake zeer kundig geacht 
diende te worden, desondanks aan de studie ervan wilde wijden, 
moest welhaast voor dwaas doorgaan. 

Het heeft dan ook heel lang geduurd, voordat het latere 
geestelijk lied tot voorwerp van wetenschappelijk onderzoek 
werd gemaakt. Tot in onze tijd toe wordt aan het geestelijk lied 
na de middeleeuwen betrekkelijk weinig aandacht besteed. 
Toen dr. J. Karsemeijer voor het 'Panorama der Nederlandse 
Letteren' schreef over 'Religieuze dichters in de zeventiende 
eeuw'10, begon hij zijn beschouwing nog zeer terecht aldus: 
'Een te lang verwaarloosd hoofdstuk onzer literatuurgeschiede
nis' zou geen ongepaste titel voor dit opstel zijn'11. En als dit 
reeds voor de religieuze dichters in het algemeen geldt, dan 
geldt dit zeker in verhevigde mate voor de geestelijke lied
boeken! Daarover wordt bij velen niet eens gerept, terwijl an
deren niet meer dan enkele woorden of niets zeggende of ver
oordelende zinnetjes in de geest van Knuttel ervoor over heb
ben. Kalff spreekt12 over enkele katholieke liedboekjes als over 
'deze herhalingen van het oude'13, terwijl Te Winkel met be
trekking tot het geestelijk lied enkel opmerkt : 'Van de geeste
lijke liedbundels zullen wij op het ogenblik niet spreken, want 
behalve enkele nieuwe, waren het meest vermeerderde her-
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drukken van de oudere, ten deele schriftuurlijke liedboeken, 
die wij reeds uit de vorige periode leerden kennen en die steeds 
even geliefd bleven'1 4. Jonckbloet, Prinsen, Van Leeuwen, 
Walch spreken er in het geheel niet over; evenmin als dr. 
J . С Brandt Corstius in zijn vrij recente 'Geschiedenis van de 
Nederlandse Literatuur' 1 5 . 

Doch ook buiten de geschiedschrijving van de letterkunde 
om blijkt het oordeel over en de kennis van het geestelijk lied 
na de middeleeuwen alleszins beperkt te zijn. Prick van Wely 
deelt enkel mede, dat de Rooms-Katholieke liederen enkel put
ten 'uit de overlevering en de fantasie'1 6 en voorts dat 'de een
voud, tederheid en poëzie van het middeleeuwse kerstlied zel
den geëvenaard en nooit overtroffen'17 is. 

Eerst in de laatste decennia is er een merkbare verandering 
in de houding ten opzichte van het geestelijk lied na de her
vorming gekomen. De voortekenen van die verandering in hou
ding demonstreerden zich reeds in de stijging van de belang
stelling voor de Zuidnederlandse litteratuur in de 17e eeuw, zo
als die b.v. bij Rombauts tot uiting kwam. 'Naarmate de be
langstelling van de literatuurhistorici - zegt Rombauts18 -
meer en meer gaat naar de Zuidnederlandsche zeventiende 
eeuw, die voor eenigen tijd nog de verwaarloosde periode uit 
onze letterkundige geschiedenis was, blijkt het maar al te dui
delijk, dat ook dit tijdperk ten volle onze belangstelling ver
dient en recht heeft op eervolle bladzijden in onze Neder-
landsche letterkundige geschiedenis, ' t Is waar, 't genie is er 
schaars vertegenwoordigd, en de verdienstelijke figuren, die 
zich boven de middelmatigheid verheffen, zijn weinig talrijk; 
maar toch moet er gezegd dat de verwaarlozing, die hen tot 
hiertoe te beurt viel, onverdiend is en slechts als gevolg van 
verregaande onbekendheid met de werken en de dichters uit 
dien tijd kon blijven voortduren'. In het kielzog van deze ver
grote belangstelling voor de Zuidnederlandse letterkunde 
kwam ook de belangstelling voor het geestelijk liedboek in de 
Zuidnederlandse zeventiende eeuw, waarvan wij reeds het dui
delijke getuigenis vinden in de 'Geschiedenis van de Letterkun-
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de der Nederlanden'19. Daarin toch werden voor het eerst, 
voorzover wij konden nagaan, de resultaten van het bestuderen 
van het geestelijk lied in de openbaarheid gebracht20. 

Noord-Nederland is in dit opzicht bij het zuiden nog ten ach
tergebleven. Aan de mogelijkheid van een Brabantse letter
kunde in de zeventiende eeuw schijnt men zelfs nog niet eens 
gedacht te hebben. Nog niet zo lang geleden schreef Kap-
teijns21: 'In Brabant zijn tussen de tweede helft der 16e en de 
tweede helft der 19e eeuw slechts twee dichternamen te memo
reren: de contrareformatorische Adriaan Poirters (1605-1674) 
uit Oisterwijk en de protestantse Julia Cornelia baronesse de 
Lannoy (1738-1782) uit Breda'. Bij een dergelijke stand van 
zaken is het vanzelfsprekend niet eens aan de orde om een on
derzoek in te stellen naar een eventuele Noordbrabantse letter
kunde in de zeventiende eeuw. Men schijnt het als een feit te 
accepteren, dat er geen Noordbrabantse letterkunde in die tijd 
bestond. 

Anders is het echter met de katholieke letterkunde in de 
zeventiende eeuw in Noord-Nederland buiten Vondel. Ook 
voor de dichters van het tweede plan22 is een stijgende belang
stelling gaande en daarmede gaat gepaard een vergrote inter
esse voor het levensbeschouwelijke element in de dichtkunst. 
Aldus is er zowel voor de protestantse als voor de katholieke let
terkunde uit de gouden eeuw een merkbare intensifiëring van 
de studie. In 1932 kon Van Duinkerken23 nog schrijven: 'Zoo
ver ik weet, is deze uitgave dan ook het eerste samenvattende 
werk over de katholieke dichtkunst van de gouden eeuw'. En 
wie de 'bibliographische aanteekeningen'24 op blz. 107-126 
doorkijkt, bemerkt over hoe weinig details enige bestudering 
nog had plaats gehad. Doch ook voor de Noordnederlandse ka
tholieke letterkunde is de belangstelling stijgende. Over Stal
part van der Wiele, Mechtildis van Lom, Fulgentius Bottens 
verschenen nog onlangs proefschriften, terwijl ook in diverse 
tijdschriften van de verhoogde belangstelling geregeld ge
tuigenis wordt afgelegd. 

Ondanks de reeds behaalde resultaten moet men echter toch 
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constateren, dat de studie van de zeventiende-eeuwse katho

lieke letteren pas in het begin van haar werkzaamheden staat. 

In bijzondere mate geldt dit voor het geestelijk lied uit die tijd, 

voorzover het niet in de verzamelde werken van een bepaald 

auteur werd verzameld, doch in allerlei liedboekjes werd opge

nomen. Juist wat het liedboek betreft, staan wij nog voor een 

nagenoeg geheel braak liggend terrein 2 5. Het klimaat voor een 

nadere bestudering is thans echter bijzonder gunstig. 

Het bovenstaande rechtvaardigt, dunkt ons, meer dan vol

doende iedere poging om in breder verband over het Neder

landse katholieke geestelijk lied uit de zeventiende eeuw te 

spreken ondanks de grote moeilijkheden, die daarbij de weg 

versperren en ondanks de wetenschap dat een uiteindelijk defi

nitief resultaat thans niet te behalen valt. 

Het kan dan ook niet onze bedoeling zijn in dit hoofdstuk 

een afgerond beeld te schetsen van het geestelijk lied na de 

hervorming. Wat echter wel degelijk onze bedoeling dient te 

zijn, is te pogen de verhouding te schetsen waarin het Graafse 

manuscript tot de middeleeuwse geestelijke liedekens staat en 

te trachten althans enigszins de plaats van het Graafse liede-

renhandschrift te bepalen met betrekking tot de andere lied

boeken uit die tijd. Het komt ons voor, dat op deze wijze 

althans een voorzichtige inleiding geboden kan worden tot 

de eerlijke behandeling van het geestelijk lied na de hervor

ming. 

Nochtans lijkt het ons dienstig vooraf in te gaan op de 

vraag, welke de redenen zijn dat tot heden zo'η geringe 

belangstelling en waardering voor het katholieke geestelijk 

lied na de hervorming kon worden geconstateerd. De gang

bare mening te dezen was, dat het lied na de hervorming 

slechts een slap afgietsel was van dat ervoor. Is deze mening 

nu juist? Waarop is deze mening, al dan niet terecht, geba

seerd? 

Het oordeel van Knuttel, dat o.i. door de meeste anderen 

zonder meer werd gevolgd, schijnt ons wel degelijk vooral op de 

308 



aantrekkelijke, vrome naïeveteit gebaseerd te zijn. Op deze 
grond immers wordt door hem het middeleeuwse lied gewaar
deerd2e, terwijl het ontbreken van naïeveteit als argument geldt 
voor de afwijzing van het latere geestelijk lied. 

Het lijkt ons echter een bijzonder kwalijke zaak, dat Knut
tel bij zijn beoordeling van het latere geestelijk lied blijk
baar niet van een systematisch onderzoek daarvan is uit
gegaan, doch van min of meer toevallige contacten ermee. 
Wie de lijst van geraadpleegde latere liedboekjes overziet27, 
constateert, hoe weinig latere liedboeken er uiteindelijk door 
Knuttel werden geraadpleegd. En zelfs met betrekking 
tot de geraadpleegde boekjes behoren wij een zekere re
serve in acht te nemen, want in die gevallen blijkt even
min het oordeel van Knuttel steeds objectief verantwoord te 
zijn. 

In een artikel over 'Catechese en Zanglust in de tijd der Con
tra-Reformatie'28 besprak dr. W. H. Beuken de 'Geestelijcke 
Harmonie van veelderley ende uytgelesene soo oude als nieuwe 
Catholijcke Kerckelijcke Lof-sanghen, Leysenen ende Liede
kens, op die principaelste Feesten en ghetijden des Jaers, die 
men in 't Vorstendom Cleve by den Catechismus singht... Men 
vindtse te coop tot Emmerick bij Samuel Arntsen Boeckver-
coper woonende inden Latijnsen Bybel. Anno 1643'. 

Ook Knuttel heeft dit liedboekje - maar dan in een veel 
latere druk - in handen gehad. 'Het oordeel van Knuttel over 
deze verzameling is weinig gunstig/ zegt Beuken29 zeer terecht, 
want Knuttel zegt erover: 'Dit boekje bevat zeer weinig ouds. 
Althans de Antwerpsche druk geeft de zonderlingste vermen
ging van Duitsche en Nederlandsche vormen te zien en krioelt 
van drukfouten'30. Naar aanleiding van dit oordeel merkt Beu
ken weer op: 'Hij doelt op een Antwerpse druk van 1762. Wat 
de hier behandelde druk van 1643 betreft, geldt dit oordeel 
zeker niet : oostelijke vormen komen meer in bepaalde liederen 
voor, van een doorlopende vermenging van duitse en neder-
landse vormen is geen sprake'31. Bovendien sluit Beuken zich 
graag aan bij het oordeel van Michels32 over deze liederenver-
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zameling: 'Wel zijn wij het met dezen sehr, eens, dat de band in 
zijn geheel tal van schone liederen bevat, hetgeen o.i. vooral 
geldt voor het tweede deeltje'33. 

Het bovenstaande lijkt ons illustratief voor de wijze waarop 
Knuttel tot zijn oordelen over het geestelijk lied uit de zeven
tiende eeuw gekomen is. Wij menen dan ook, dat wij daaraan 
geen definitieve waarde mogen toekennen. Stellig geldt dit dan 
ook niet als een voldoende motivering om van een nadere be
studering van het latere geestelijk lied af te zien. 

Zoals wij gezien hebben, berust de afwijzing van het latere 
geestelijk lied enerzijds op een onvoldoende kennis ervan en 
anderzijds op een te grote waarde die men bij de beoordeling 
ervan hechtte aan de naïeveteit. Aldus wordt de totale afwij
zing van het latere geestelijk lied duidelijk. Na de middeleeuwen 
moest immers wel de typische middeleeuwse naïeveteit komen 
te vervallen. De neergang van het geloofsleven in de middel
eeuwen was toch voor een niet gering deel het gevolg van de 
verstarring van de naïeveteit tot trivialiteit34. 

In het middeleeuwse geestelijk lied bewonderde men vooral 
de vrome naïeveteit. Ter inleiding op zijn uitgave van de 
'Middeleeuwse Kerstliederen' schreef Mak35: 'Wat zijn wij 
Nederlanders toch bijzonder bevoorrecht met onze rijke schat 
van middeleeuwse kerstliederen. Al onze buren, ja geheel West-
Europa kan ons er om benijden'. Daarmede gaf de schrijver 
uiting aan het gevoelen en aan het oordeel van velen die zich 
met de studie van het middelnederlandse geestelijk lied heb
ben bezig gehouden. Allerwegen ondervindt immers het oude 
geestelijk lied in het algemeen en het kerstlied in het bijzon
der grote waardering. 

Vraagt men nu naar de motieven van die waardering, ook 
dan constateert men een vrij grote eenstemmigheid in oordeel. 
Knuttel3 ' zegt : 'Wat aan de kerstliederen hun wezenlijke be
koring verleent, is de eenvoud van uitdrukking, de innigheid 
waarmee de dichter zijn verhaal meeleeft, de plastische kracht 
der uitbeelding'. Voor hem hadden reeds Hoffmann von Fal-
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lersleben37 en Acquoy38 zich in gelijksoortige bewoordingen 
uitgelaten, terwijl na hem Mak39 en Van Mierlo40 en Prick van 
Wely41 - om slechts enkelen te noemen - dat evenzeer gedaan 
hebben. 

Deze eenparigheid van oordeel maakt o.i. twee feiten duide
lijk. Op de eerste plaats moet aldus wel een zeer belangrijk ken
merk van het middeleeuwse lied zijn genoemd, doch op de 
tweede plaats wordt daardoor de benaderingswijze van de on
derzoekers tot heden duidelijk aangeduid. Deze werden immers 
allen gegrepen door de vrome naïeveteit van het lied en hebben 
dit daarom juist in dat opzicht beschouwd. 

De bewering, dat de algemene minachting voor het latere 
geestelijk lied meer het gevolg is van deze geaccepteerde een
zijdige beschouwingswijze van het middeleeuwse lied dan van 
de intrinsieke waarde van dat latere geestelijke lied zelf, lijkt 
ons dan ook niet van alle grond ontbloot. Gaat men immers 
van de norm van de naïeveteit uit, dan moet wel alle latere 
poëzie te licht bevonden worden. Deze ontbreekt er immers 
aan en moest daar zelfs wel aan ontbreken, omdat juist ten ge
volge van de hervorming de middeleeuwse godsdienstige naïe
veteit te loor gegaan is. Wanneer het naïeve reUgieuze gevoel 
verdwenen is, dan is daarmede tevens de naïeve religieuze dicht
kunst verdwenen. 

Het zou verkeerd zijn het verdwijnen van de middeleeuwse 
naïeveteit te betreuren. Deze immers heeft de ontwikkeling 
van het geloofsleven uiteindelijk ten zeerste belemmerd; zij 
wist uiteindelijk niet boven zich zelf uit te stijgen en ontaardde 
aldus in zielloze vormendienst42, in een verwaterde naïeveteit, 
die het voor een heel belangrijk deel hebben moest van on
natuurlijke, opgeschroefde uitingen. Hervorming en Contra-
Reformatie hebben zich juist tegen dergelijke ontzielde naïeve
teit verzet door het bewuste, persoonlijke geloof tot een nood
zaak voor de gelovige mens te promoveren43. 

Zo beschouwd is zelfs de vraag gerechtvaardigd, of het wel 
juist is bij de beoordeling hoofdzakelijk van de naïeveteit uit 
te gaan, zoals tot dusverre geschiedde. De beantwoording van 
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deze vraag schijnt eenvoudig. De totale afwijzing van het ze-
ventiende-eeuwse geestelijk lied louter en alleen op grond van 
het gemis aan naïeveteit is niet langer verantwoord. Toch is het 
deze motivering die jarenlang opgeld gedaan heeft en volledig 
werd geaccepteerd. Zo volledig zelfs, dat er, zoals wij zagen, 
welhaast een traditie ontstaan schijnt wat de beoordeling van 
het latere geestelijk lied betreft. 

Dit maakt het ook, dat een hernieuwd onderzoek naar het 
geestelijk lied uit de zeventiende eeuw niet bij voorbaat tot 
deceptie gedoemd is. Is immers de basis van de beoordeling die 
in vroegere jaren plaats greep, te smal, dan moet bij een bre
dere basis van beoordeling het resultaat geheel anders uit
vallen. 

Religieuze poëzie kan nu eenmaal niet met puur esthetische 
normen gemeten worden. Daarvoor gelden mede andere nor
men, die Karsemeyer aldus heeft omschreven: 'Het is daaren
tegen onze vaste overtuiging dat de aandachtige bestudering 
van het werk onzer religieuze dichters in de 17e eeuw in het 
licht van hun levensopvatting niet alleen van grote culturele 
waarde is, maar ons tevens het dichtwerk op zichzelf te beter 
doet waarderen. Tevens zullen we daarbij zien - en dat is mijns 
inziens een zaak van niet geringe betekenis - dat ten slotte niet 
dogmatische zuiverheid, maar de kracht van de godsdienstige 
overtuiging van allesbeheersende invloed is voor de wezenlijke 
waarde van het gedicht als ook voor de appreciatie door tijdge
noot en nageslacht"44. 

Met dit citaat zijn stellig niet alle moeilijkheden met betrek
king tot de waardering van religieuze poëzie opgelost en even
min valt het als een vaste norm te beschouwen, doch alle een
zijdige veresthetisering van de kunst - waartegen in de vorige 
eeuw reeds Tolstoi op een uitermate felle wijze van leer trok45 -
blijkt juist in onze existentiële tijd wel in bijzondere mate ir
reëel geworden. Juist in de zaak van de kunst schijnt levens
beschouwing van groter waarde dan wat men steeds schoon
heid genoemd heeft. Edgar de Bruijne heeft het aldus uitge
drukt : 'De kunstenaar wil iets anders zijn dan mensch, die er 
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op uit gaat om een soort belangeloos welgevallen uit te drukken 
en te prikkelen: u het leven aanschouwelijk voorstellen in zijn 
eeuwige beteekenis, u de waarden openbaren in hun tallooze 
verscheidenheid, u doen gruwen voor het gruwelijke en jubelen 
met de vreugde, u overrompelen met de gevoelens die de wer
kelijkheid moet opdringen, u verrijken in uw wereldbeschou
wing, u treffen in uw zedelijke overtuigingen en houdingen, dat 
alles en nog meer wil de kunstenaar door de vormen, die hij aan 
uw bewondering - doch niet alleen aan uw bewondering - aan
biedt. Voor de kunst die, uitsluitend of formeel, aesthetisch 
welgevallen zou beoogen, is er geen plaats in een tooverhut, in 
een tempel of in een kerk, bij een volk dat door de kunst zijn 
nationaal grootheidsgevoel voeden wil, in een familie die haar 
voorouders wil eeren, in een huis dat vóór alles bewoonbaar 
behoeft te zijn'4e. 

Aldus kan men niet met de grote massa van de oude beoor
delaars van het geestelijk lied meegaan in hun afwijzend oor
deel van het latere geestelijk lied, omdat het de naïeveteit van 
het middeleeuwse miste, doch zal men moeten zoeken naar de 
eigen waarde en de eigen aard van het latere geestelijk lied en 
die kennende een oordeel moeten vormen. Dat deze onderzoe
kingen niet bij voorbaat tot onvruchtbaarheid gedoemd zijn, 
zou ons het citaat van Acquoy kunnen aantonen, waarin ge
zegd werd dat het latere geestelijk lied wel 'alle beminnelijke 
naïeveteit, alle kinderlijke fantasie, alle levenslustige opge
wektheid' verloor, maar 'geestelijk diep, meer menselijk kloek, 
meer zedelijk ernstig' werd47. 

2 . DE GRAAFSE LIEDEREN VERGELEKEN MET DE MIDDELEEUWSE 

Het is thans onze bedoeling eerst de verschillen tussen het 
middeleeuwse geestelijk lied en dat uit het Graafse hand
schrift te bepalen. Wij zullen dit doen door drie groepen van 
liedekens die voor beide typerend genoemd mogen worden, met 
elkaar te vergelijken, nl. het kerstlied, de liedekens op het 
Sacrament des Altaars en de Heiligenliedekens. Door deze ver
gelijking hopen wij het eigen karakter van het Graafse geeste-
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lijk lied te bepalen. Het is onze bedoeling tevens het karakter 

van het Graafse lied enigermate te vergelijken met dat van 

andere zeventiende-eeuwse liedekens teneinde vast te stellen of 

het Graafse manuscript misschien ook typerend voor het gehele 

geestelijk lied uit de zeventiende eeuw genoemd mag worden. 

a. Hei Kerstlied 

Het aantal kerstliederen in de middeleeuwen is betrekkelijk 

groot. Knuttel treft er op een totaal van 574 78 aan, terwijl 

Mak 74 kerstliederen uit de middeleeuwen opsomt. In het 

Graafse manuscript vinden wij 30 liedekens waarin het kerst

gebeuren op een of andere wijze wordt bezongen, en daarnaast 

nog 3 liedekens op de drie koningen, op een totaal van 117. 

Terwijl de middeleeuwen op een percentage van 13 voor de 

kerstliederen uitkomen, is dit percentage voor het Graafse 

handschrift 28. Wij kunnen dus veilig stellen, dat het kerstlied 

in het Graafse manuscript ruimschoots vertegenwoordigd is. 

Een vergelijking tussen beide is daarom niet alleen kwalitatief 

mogelijk, doch zelfs gewenst vanuit het oogpunt dat wij hier

boven aangaven. Alleen langs de weg van de onderlinge verge

lijking kan men immers komen tot een voor beide verantwoorde 

waardering. 

Op de eerste plaats is het opmerkelijk, dat de voorkeur voor 

het kerstlied en het kerstgebeuren in beide tijden anders ge

motiveerd is. Beide tijden benaderen op andere wijze het kerst

gebeuren en als gevolg daarvan neemt beider kerstlied ook een 

geheel afwijkende inhoud aan. Het middeleeuwse kerstlied 

dankt zij η ontstaan 4 8 aan de liturgie, het kerstspel en aan de fan

tasie en dichterlijke uiting van de gewone volksman. 

Stellig is het feit dat het kerstgebeuren ten zeerste op de ver

beelding van de primitieve mens gewerkt heeft, van over

wegend belang geweest bij het ontstaan van het middeleeuwse 

kerstlied. De simpelheid, de alledaagsheid en de begrijpelijkheid 

van het kerstgebeuren in zijn natuurlijke kant heeft de middel

eeuwse mens enerzijds steeds sterk beroerd. Hij kon dit gebeu

ren in alle realiteit naproeven. De bevalling in de armelijke 
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omstandigheden, de moederlijk bezorgde Maria en de goede 
Sint Josef, die voor het eerst de lusten en de lasten van het 
vaderschap ervoer. De reële voorstelling van het kerstgebeuren 
op de Vlaams-boerse wijze van Breughel, zoals Knuttel zegt49, 
spruit daaruit onmiddellijk voort, doch dit natuurlijk gebeuren 
had anderzijds een bovennatuurlijke betekenis en dat boven-
natuurUjke bestaat in de middeleeuwse ziel in het wonderlijke. 
Het natuurlijke - en daardoor begrijpelijke en ervaarbare -
gebeuren werd aldus omspeeld met het bovennatuurlijke won
der. Geen gelegenheid laat de middeleeuwse volksdichter voor
bij gaan om het natuurlijke gegeven door het vernis van het 
wonder te verheffen tot een bovennatuurlijk gebeuren. Ken
merkend voor het middeleeuwse kerstlied is daarom : de realis
tische uitbeelding met een schat van idyllische en plastische 
details, het legendarische om de grootheid van het gebeuren te 
demonstreren, het innig-vrome waarmee het hele gebeuren 
wordt beschouwd door de eenvoudige ziel. 

Tegenover deze typering van het middeleeuwse kerstlied 
moeten wij die van het Graafse kerstlied stellen. Nu ons ge
bleken is, dat het feit van de verlossing een centrale plaats in 
de spiritualiteit ervan inneemt, is het duidelijk, dat het hele 
kerstgebeuren daarin niet zozeer opgevat wordt als een natuur
lijk gebeuren, doch dat daarin steeds meer gezien wordt de 
mens-geworden God, die ons komt verlossen uit de handen van 
de duivel. Aldus raakt de realistische uitbeelding op de achter
grond; het gehele kerstgebeuren wordt niet meer geplaatst in 
het Breugheliaanse Vlaamse land, doch wordt gesteld in een 
traditioneel decor, waaraan de typische eigen trekjes vreemd 
zijn. Het gehele kerstgebeuren wordt op een ander plan ge
plaatst en gebracht in nauwer verband met het gehele wereld
gebeuren. Het kerstlied wordt niet zoals in de middeleeuwen 
beschouwd als een vrijwel op zichzelf staande gebeurtenis, 
doch wordt telkens geïncarneerd in de gehele heilsgeschiedenis. 

Aldus ligt blijkbaar de aantrekkelijkheid van het kerstge
beuren voor de tertiarissen niet in de bijkomstige omstandig-
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heden rondom het kerstgebeuren zelf, doch in de essentiële be
tekenis ervan voor het mensdom. 

Gaan wij het middelnederlandse kerstlied door, dan vinden 
wij slechts sporadisch passages die erop wijzen, dat in het kleine 
kerstekind de Verlosser van de wereld moet worden gezien60; 
in elk geval blijkt de idee van de verlossende Christus in de 
middelnederlandse kerstliedekens heel wat minder levend en 
richtend te zijn dan in het latere Graafse kerstliedeken, waarin 
deze idee juist centraal gesteld werd. Terwijl wij immers in het 
middelnederlandse kerstlied slechts met een enkel - betrekke
lijk stereotiep - woord de verlossing vermeld vinden, wordt 
deze juist in het Graafse manuscript niet alleen uitvoerig, doch 
evenzeer veelvormig weergegeven. 

Bovendien is het opmerkelijk - en voor beide typerend - , dat 
in het middelnederlandse kerstlied als gevolg van de opvatting 
van het kerstgebeuren, waarover wij zo juist geschreven heb
ben, op zeer uitvoerige en genuanceerde wijze het kerstgebeu
ren beschreven wordt, terwijl in het Graafse manuscript de be
schrijving stereotiep is. Terwijl het middeleeuwse kerstlied 
overwegend episch is, werd dat van het Graafse handschrift 
steeds meer lyrisch en didactisch georiënteerd. 

Wanneer wij deze fundamentele verschillen tussen middel
eeuws en Graafs kerstlied in ogenschouw nemen, zouden wij mo
gen beweren, dat het middeleeuwse kerstlied een meer decora
tieve en het latere kerstlied een meer functionele taak heeft ge
had. Het middeleeuws kerstlied diende ter verfraaiing van de 
kerstviering, zoals het ten dele ook uit de liturgische kerstvie
ring en kerstspel is ontstaan ; het diende ter opluistering van de 
feestvreugde. Het latere kerstlied had echter een geheel andere 
functie: niet meer de kerstviering, stond op de eerste plaats, 
doch de beleving van het kerstgebeuren in religieuze zin. Het 
schouwen en doorschouwen van het kerstgebeuren als de nood
wendige en door God gewilde stap in de menselijke heiliging. 
Het latere kerstlied is als gevolg daarvan in vele gevallen 
lerend geworden ; het wil de mens doen zien, welke de grote be-
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tekenis ervan voor hem is. Het wil niet enkel het ontroerende 
tafereeltje schilderen, doch het wil vooral duidelijk maken, 
welke betekenis in het grote levensgeheel het kerstgebeuren 
heeft gehad. 

Vanuit deze achtergrond krijgen diverse andere verschillen 
nog hun diepe betekenis en zin. In het Graafse kerstlied ont
breken de liederen die Diets en Latijn combineren en die over
blijfselen zijn van het liturgische gebruik ervan51. 

Feitelijk is het ontbreken van Latijnse frasen of refreinen in 
het zeventiende-eeuwse Graafse kerstlied louter een voortzet
ting van wat reeds in de middeleeuwen begonnen was, nl. 
het losgroeien van het kerstlied uit de kerkelijke zang. Juist in 
de oudste middeleeuwse kerstliedekens treffen wij die Latijnse 
zinnetjes veelvuldig aan; in de latere in steeds mindere mate, 
zodat er reeds in de middeleeuwen een neiging bestaan heeft om 
die Latijnse frasen te doen vervallen52. In dit opzicht heeft het 
zeventiende-eeuwse Graafse kerstlied dus niet meer gedaan dan 
de voorhanden ontwikkeüng gevolgd. De losmaking van het 
kerstlied uit de kerkelijke kerstliturgie was in de late middel
eeuwen al duidelijk begonnen en heeft geleid tot de volledige 
zelfstandigwording van het kerstlied, een fase die in de zeven
tiende eeuw reeds volledig was bereikt. 

Uit deze ontwikkeling blijkt, dat het kerstlied in de zeven
tiende eeuw los was komen te staan van de feestviering op zich 
en zich meer was gaan richten op het kerstgebeuren als zo
danig. Het is dus duidelijk, dat het functionele element het 
decoratieve was gaan overheersen. 

Het tweede verschil is, dat het Graafse kerstlied hoege
naamd geen legendarische bijzonderheden meer bevat. Terwijl 
het middeleeuwse kerstlied welhaast bij voorkeur de stof voor 
zijn vertellingen zocht in de apocriefe evangeliën en in de legen
darische verhalen, treffen wij dergelijke gegevens in de zeven
tiende eeuw nauwelijks meer aan. In ons handschrift vinden 
wij dan ook geen andere wonderen vermeld dan in het bijbel
verhaal zelf staan. Het evangelie wordt in de vertellingen 
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nauwkeurig gevolgd; het puur legendarische is volslagen af
wezig. 

In ons handschrift troffen wij slechts drie passages aan, die 
mogelijkerwijs op enige legende kunnen teruggaan, hoewel wij 
in geen van deze gevallen de oorsprong zullen kunnen aan
tonen. 

In liedeken no. LXXI op blz. 128-131 lezen wij in de verzen 
41-45: 

Want siet herodes prins der Joden 
heeft dat getoont 
doen hij de kinderkens liet dooden 
en niet verschoont 
sijn eijgen soon. 

Mogen wij in deze versregels een herinnering terugvinden aan 
een legende van koning Herodes die ook zijn eigen zoon ver
moordde? Wij hebben overigens deze legende nergens in het 
middelnederlandse kerstlied kunnen terugvinden. Hoogstwaar
schijnlijk is het echter, dat er een dergelijke legende bestaan 
heeft en dat deze gebaseerd was op hetgeen Flavius Josephus 
vertelde over de strijd tussen Herodes en zijn zonen, die uit
eindelijk op de moord van de zoon door de vader is uitgelopen, 
ook al geschiedde deze moord dan veel later en onder heel andere 
omstandigheden53. 

Het tweede geval dat ons een zeer lichte aanleiding geeft om 
aan een legende te denken, vinden wij in liedeken no. LXXV, 
blz. 137. Daarin wordt in vs. 11 gesproken van een 'Eselin' in 
plaats van de traditionele ezel. Weliswaar treffen wij in het 
middeleeuwse lied herhaaldelijk het verkleiningswoord 'esel-
kijn'84 aan en denkbaar is het daarom ook, dat in 'Eselin' een 
herinnering terug te vinden is aan het middeleeuwse 'eselkijn'. 
In elk geval hebben wij nergens enige legende gevonden, die 'n 
ezelin zou kunnen verklaren. 

Het derde geval waarin wij enige legendarische waarde zou
den kunnen toekennen, is het 'Den Koninck drinckt', waarover 
wij reeds uitvoerig gesproken hebben55. 

Al met al is de oogst aan legendarische bijzonderheden zo ge-
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ring, dat wij veilig menen te mogen stellen, dat in het Graafse 
manuscript het legendarische geheel en al vermeden wordt en 
in geen geval hetzelfde grote aandeel inneemt als in het mid
deleeuwse geestelijk lied. 
Het ontbreken van dit legendarische in de zeventiende eeuw is 
stellig voor een groot deel het gevolg van de Hervorming en van 
het Concilie van Trente. Het legendarische geloof had in de loop 
van de middeleeuwen dergelijke onnatuurlijke vormen aange
nomen56, dat de reaktie daarop van de Hervorming binnen en 
buiten de katholieke kerk niet kon uitblijven en dat ook het 
Concilie van Trente aan een dergelijke wondermanie paal en 
perk ging stellen. Een en ander mag men echter zeker niet los 
zien van de verandering in het menselijke bewustzijn, die nu 
eenmaal met het voortschrijden van de tijd gepaard gaat. De 
lichtgelovigheid en de slaafse navolging van hetgeen uit be
trouwbare bron heette te stammen, waren inde zeventiende eeuw 
sterk ondergraven door de groei van die bewustzijnsvorm waar
aan ook de renaissance zijn ontstaan te danken had en die de 
werkzaamheid van de menselijke kritiek en zijn zucht naar de 
eigen waarneming en de eigen beredenering in zijn kielzog voer
de. De mens van de zeventiende eeuw is nu eenmaal een ander 
mens dan die van de middeleeuwen en daarom zal hij ook anders 
op de diverse dingen reageren. Tegenover het wondergeloof 
blijkt hij in elk geval in deze tijd betrekkelijk skeptisch gestemd 
te staan. Hiermede wordt echter de aandacht van het bijkom
stige met betrekking tot het kerstgebeuren, zoals wij het legen
darische menen te mogen beschouwen, afgetrokken en gericht 
op hetgeen wij als het wezenlijke daarbij moeten zien. 

Met dit tweede verschil hangt ten nauwste het derde verschil 
samen dat wij meenden te moeten constateren tussen het zeven-
tiende-eeuwse en het middeleeuwse kerstlied, nl. het feit dat 
het middeleeuwse kerstlied overwegend episch is57, terwijl het 
zeventiende-eeuwse kerstlied sterk lyrisch-didactisch getint is. 
Het is immers de bedoeling van de schrijfster ervan vooral haar 
gevoelens naar aanleiding van het kerstgebeuren tot uiting te 

319 



brengen en te trachten dergelijke gevoelens ook in de lezers en 
hoorders los te slaan. Dit laatste is er juist de oorzaak van, dat 
in vele gevallen de lyrische ondertoon samengaat met een uit
gesproken didactische bedoeling. 

Stellig is hierbij van invloed geweest het feit van de gods
diensttroebelen die in de zestiende en zeventiende eeuw in 
Nederland zo sterk gewoed hebben. Hierdoor werd de zelfver-
zekerheid en de tot zelfgenoegzaamheid vervallen praktijk van 
de godsdienst ten sterkste ondergraven. In de tijd van de gods
dienstige tegenstellingen wordt men er als het ware wel toe ge
dwongen om zich de eigen godsdienstige houding bewuster te 
maken en zich scherper rekenschap te geven van eigen doen en 
laten in godsdienstig opzicht. Aldus kan het niet anders of het 
godsdienstig gevoel gaat een grote rol meespelen en daarmee 
zal ook de lyriek een grote plaats in de godsdienstige gedichten 
en liedekens gaan innemen. Ditzelfde verschijnsel valt ons 
reeds op, als wij de geuzenliedekens bestuderen. Ook daarin 
immers is het lyrische aandeel zeer groot. Met grote gods
dienstige felheid valt men anderen aan, met bittere gods
dienstige bewogenheid tracht men anderen te kleineren; met 
vurige godsdienstige geraaktheid tracht men zijn liefde uit te 
zingen voor de ware God. Vinden wij juist dit niet terug in de 
werken van Anna Bijns en Katharina Boudewijns? In beider 
werk is de lyrische ondertoon van het geheel, naar het ons voor
komt, duidelijk het gevolg van de godsdienstige strijd in ons 
land, waarop elk van beiden volgens eigen geaardheid in gods
dienstig sentiment reageerde. 

Aldus menen wij de verandering van het epische naar het 
lyrische in de godsdienstige litteratuur voor een zeer groot deel 
op rekening te moeten schrijven van de godsdiensttwisten en 
de godsdienstige verschillen in ons land. Stellig speelt echter te 
dezen ook de invloed mee van de individuele bewustwording 
die wij renaissance plegen te noemen. 

Tot zover hebben wij steeds getracht het overwegend lyri
sche karakter van de kerstliedekens uit de zeventiende eeuw te 
verklaren. Over het didactische aspect ervan spraken wij nog 
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niet. Toch hangt dit, voorzover wij kunnen zien, ten nauwste 
met dit lyrische karakter samen. Immers iedere religieuze bewo
genheid leidt als het ware vanzelf tot een willen mededelen aan 
anderen van de gelukzaligheid die men zelf ervaart. Welnu, dit 
verlangen naar het deelgenoot maken van anderen verglijdt op 
zijn beurt weer gemakkelijk naar de daadwerkelijke lering. 

Het vierde verschilpunt dat wij hier naar voren moeten 
brengen, is, dat het zeventiende-eeuwse kerstlied veel meer op 
de essentie van het kerstgebeuren is gericht dan het middel
eeuwse. De vragen, waarom Christus zich zo vernederd heeft 
om een nietig mens te worden, interesseren de tertiarissen veel 
meer dan het loutere feit van de geboorte met alles wat zich 
daaromheen afspeelde als de armoedige omstandigheden onder 
vertoon van alle mogelijke wonderheden. Aldus blijft het kerst
gebeuren als kerstgebeuren voor haar steeds meer op de ach
tergrond ; het epische is alleen nuttig voor haar, inzoverre het 
de mens kan brengen tot een scherper doorzien van de bedoeUn-
gen van God en inzoverre het ertoe zou kunnen bijdragen om 
haar gevoelens met betrekking tot de liefde van God die zo 
duidelijk uit de menswording spreekt, op te wekken en te ver
sterken. 

Ten nauwste hangt mee het bovenstaande weer samen, het
geen wij als vijfde verschilpunt menen te moeten beschouwen, 
n.l. dat in het zeventiende-eeuwse kerstlied veel minder aan
dacht wordt besteed aan de kleine huiselijke bijzonderheden 
dan in het middeleeuwse. Deze stelling komt zeker vreemd 
voor, doordat tot heden van het zeventiende-eeuwse kerstlied 
de roep is uitgegaan58, dat het zich juist verloor in familiale bij
zonderheden en onbenulligheden, zonderdat de diepere feiten 
geraakt werden. Wij menen echter dat een dergelijke visie voor 
het grootste deel op een misverstand, ontstaan uit een te een
zijdige benadering, zoal niet op een verkeerde zienswijze van 
het zeventiende-eeuwse kerstlied, berust. 

Zeker, er zijn in de zeventiende eeuw kerstliederen te noemen 
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die typisch zich volkomen verliezen in een reeks van gezins
bij zonderheden59, die met het kerstgebeuren als zodanig niets 
van doen hebben en dat zelfs op de achtergrond dringen, zodat 
het nog nauwelijks mogelijk blijft het betrokken liedeken 'n 
kerstlied te noemen. Vele van dergelijke liedekens zou men 
eerder als kraamliedekens mogen beschouwen. Doch het is niet 
juist dit feit te generaliseren. Het komt ons voor, dat derge
lijke liedekens eerder uitzondering dan regel zijn, hoewel ze een 
krachtig leven onder het volk blijken bewaard te hebben, wel
licht als gevolg van de achttiende- en negentiende-eeuwse men
taliteit van het Nederlandse schuilkelderkatholicisme60. 

Hoe dit overigens ook zij, het schijnt ons gemakkelijk aan
toonbaar, dat een dergelijke geforceerde huiselijkheid beslist 
niet als algemeen kenmerk van het zeventiende-eeuwse kerst
lied beschouwd kan worden. Bij figuren als Stalpart van der 
Wiele, Vondel, Mechtildis van Lom treffen wij in geen geval een 
dergelijke hinderlijke huisbakkenheid aan en het gaat toch niet 
aan dergelijke figuren bij de beoordeling van het gehalte van 
het zeventiende-eeuwse kerstlied buiten beschouwing te laten. 
Wellicht dienen deze zelfs bij de beoordeling van het peil en het 
karakter van het zeventiende-eeuwse kerstlied een ereplaats in 
te nemen. 

In elk geval kunnen wij vaststellen, dat de Graafse kerst
liedekens zich in geen enkel opzicht aan deze huisbakkenheid 
te buiten gaan. Men zou zelfs veilig kunnen stellen, dat ze 
minder huiselijke details bevatten dan de middeleeuwse. Op 
zich is dit feit allerminst opzienbarend, gezien in verband met 
hetgeen wij zo juist gezegd hebben met betrekking tot het meer 
op de essentie van het kerstgebeuren gerichte karakter van de 
kerstliedekens uit het Graafse handschrift. 

In het middeleeuwse kerstlied vinden wij vele huiselijke ge
gevens : Maria die het kerstekind de borst geeft61. Sint Josef, 
die zijn kousen uittrekt om het als kledij aan het kind te geven62 

dan wel hout gaat sprokkelen en een papje klaar maakt63; 
Maria die het kind op haar schoot pakt en innig kust61, of een 
badje klaar maakt65. Tegenover deze huiselijke details uit het 
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middeleeuwse kerstlied treffen wij er in het Graafse manu
script slechts weinige aan; bovendien zijn deze nog nauwelijks 
als typerend te beschouwen, omdat ze dermate vaag en alge
meen blijven, dat iedere individualisering eraan ontnomen 
lijkt. 

De herders komen het kerstekind bezoeken en bieden het 
hun geschenken aan : enkele schapen*', een herdersstaf*7, terwijl 
elders geen nadere aanduiding van de giften gegeven wordt68. 
Het kerstekind wordt een enkele maal voorgesteld als een zui
gend69, een huilend70 en een van kou klappertandend kind71. 
Eenmaal wordt gezegd, dat Maria het kind aan haar hart 
douwt72. Tweemaal73 wordt het kerstekind voorgesteld hangen
de aan de borst van Maria. Eenmaal worden de herders aange
spoord voor het kind op de fluit te spelen: 

Comt herderkens comt aen 
en laet u schaepkens staen 
speelt op de fluijten 
tkint sal door dit vermaeck 
sijn oogkens vol van vaeck 
te beter sluijten 
te beter sluijten74. 

Aldus blijkt ook de rol van de herders in de Graafse liedekens 
beperkt te zijn gebleven. De bewering van Mak over de her
ders geldt dan ook voor ons manuscript in geen geval : 'De dar
telheid van het zingen, en springen zal men elders tevergeefs 
zoeken. Dat komt eerst later, in de XVIe en XVIIe eeuw. Dan 
zijn de herders volop van de partij, dan zingen, spelen, dansen 
en wiegen ze naar hartelust'75. Wij vrezen trouwens, dat derge
lijke beweringen makkelijker gezegd dan bewezen worden. Het 
komt ons tenminste voor, dat de herderlijke dartelheid veeleer 
kenmerkend is voor het kerstlied aan het einde van de zeven
tiende en in de achttiende eeuw. Als algemeen kenmerk voor het 
kerstlied van de zeventiende eeuw kan het in elk geval, dunkt 
ons, niet gelden. 

Uit de achttiende-eeuwse liedekens uit het Graafse manu-
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script zou desnoods een verhoogde belangstelling voor de herder 

kunnen blijken, alhoewel het aantal kerstliedekens daarvan te 

gering is om een algemene conclusie te trekken. Van de zes 

kerstliedekens die erin voorkomen, gaan er drie over de her

ders, terwijl in het ene driekoningenlied de herders ook vermeld 

worden 7 ' . Van herderlijke dartelheid is ook onder de achttiende-

eeuwse liedekens geen sprake : 

Herderkens en herderrinnekens van bethlem 
wat saghdij in den stal wat deder eerst voor al 
wat gaffie t'soete kint 
hiet het dogh met vrughde wellekom 
want het u soo seer bemint 
sij hebbent Eerst aenbeede 
het scheen het loegh ons aen7 7. 

Wel vindt men in de achttiende-eeuwse liedekens in ver

houding tot de zeventiende-eeuwse meer individualiserende 

details van huiselijke aard vermeld, zoals in het driekoningen

lied: 

Haer croone wirpe sij voort kribbeken 
de voeties kusce sij aent kribbeken 
en segghe willekom int stalleken 
het klijne kindeken dat lacht hun aen 
siet hoe het grabbelt in de guide schael 
siet eens hoe vlijtigh hoe sij η ooghkens staen7 8. 

Een dergelijke uitvoerige beschrijving treft men in geen en

kel zeventiende-eeuws liedeken uit het Graafse handschrift aan. 

Onder de achttiende-eeuwse vinden wij er echter meer : 

Naer d'ofiferande siet het kindeken 
geeft sijnen seegen aen de koninghe 
met sij η gebinnedeijde hande 
daer naer het keert hem om en het kreegh dorst 
het went hem aen sijn moeders borst 
treckt daer Een tughsken uijt voor sij ne dorst 
de konninghe sinde het suijgende kint 
sij roepen den koning der koninge drinkt 7 9. 
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In deze beschrijving is wellicht reeds de grens van het toe'aat-
bare bereikt, zoal niet wat overschreden. Hierin is reeds de 
huisbakkenheid van de beschrijvingen rondom het kerstgebeu
ren duidelijk aangekondigd. Het Graafse kerstlied gaat echter 
in geen geval op in een veelheid aan huiselijkheid; eerder ver
toont zich daarin een beperking van de huiselijke details. 

Deze vermindering van het huiselijke detail, die wij als vijf
de verschilpunt tussen het zeventiende-eeuwse Graafse en het 
middeleeuwse kerstlied aangaven, hangt volledig samen met 
hetgeen wij hierboven80 gezegd hebben met betrekking tot de 
gerichtheid op het zinrijke en het essentiële van het kerstge
beuren. Voor het doorlichten van de zin van dat gebeuren is 
immers een veelheid aan details eerder verwarrend en belem
merend dan bevorderend. En het is daarom, dat juist in de 
zeventiende-eeuwse liedekens een duidelijke beperking van het 
aantal details te constateren valt ten gunste van een krachtiger 
aksentuering van het wezenlijke van de gebeurtenissen. 

Op grond van het bovenstaande mag men het, dunkt ons, 
ruimschoots bewezen achten, dat er tussen het middeleeuwse 
en het zeventiende-eeuwse kerstlied aanzienlijke verschillen 
bestonden. Dit betekent echter niet, dat er ook geen punten 
van overeenkomst te constateren vallen ; er bestaat tussen bei
de nu eenmaal geen complete scheiding. Wel degelijk is het 
zeventiende-eeuwse kerstlied - ook het Graafse - debet aan het 
middeleeuwse, zoals wij uit diverse passages kunnen aantonen. 
Doch het verband tussen beide is geen rechtstreeks verband 
geweest, d.w.z. dat niet rechtstreeks aan het middeleeuws 
kerstlied werd ontleend. In het Graafse liederenhandschrift 
hebben wij dan ook geen enkel lied kunnen ontdekken, dat 
zonder meer uit de middeleeuwse liederenschat was overge
nomen. De passages en zegswijzen die hun middeleeuwse her
komst schijnen te verraden, lijken ons derhalve meer verschul
digd te zijn aan de kersttraditie dan aan het textueel letterlijke 
kerstlied. 

Hiermede komen wij aan een ander misverstand dat naar 

325 



onze mening met betrekking tot het geestelijk lied in de zeven
tiende eeuw bestaat. Men krijgt immers vaak de indruk, dat de 
mening overheerst, dat in de gouden eeuw aan geestelijke liede
ren enkel de overgebleven middeleeuwse liedekens bestonden 
en dat daarbuiten - afgezien van de strikte cultuurkunst - hoe
genaamd niets en zeker niets waardevols werd geschreven81. 
Wij zijn er echter van overtuigd, dat deze opvatting een gron
dige herziening behoeft. Het is zelfs opmerkelijk, hoe weinig 
middeleeuwse liedekens in latere bundels nog voorkomen82, 
zodat wij eerder geneigd zijn aan te nemen, dat er in de zeven
tiende eeuw veeleer een aversie tegen dan een voorkeur voor 
het middeleeuwse kerstlied en voor het overige middeleeuwse 
lied bestond. De voorstelling, dat het middeleeuwse lied zonder 
meer in de zeventiende eeuw doorliep, is in elk geval een on
juistheid, hetgeen de inhoud van diverse in die eeuw gangbare 
dichtbundels en liedekensboeken ons onmiddellijk kan doen 
zien83. Het moet dan ook welhaast zo geweest zijn, dat onder 
het gewone vrome volk het middeleeuwse kerstlied slechts in 
beperkte mate waardering vond84. 

Is dit echter zo, dan is het ook begrijpelijk, dat de verzame
laarster van het Graafse handschrift geen enkel middeleeuws 
liedeken in haar verzameling heeft opgenomen. Ware immers 
het middeleeuwse kerstlied in die tijd nog volop in zwang, dan 
moest zij het ook gekend hebben. De werkwijze die zij - zoals 
wij gezien hebben85 - bij het samenstellen van haar verzame
ling liedekens volgde, zou in dit geval haar ertoe verleid heb
ben ook de middeleeuwse liedekens die zij zo zeer waardeer
de, in haar verzameling op te nemen. Nu bevat het Graafse 
manuscript geen enkel middeleeuws liedeken. Wij mogen dan 
ook veilig stellen, dat óf onze verzamelaarster het middel
eeuwse geestelijk lied - met uitzondering dan van een gering 
aantal algemeen bekende liedekens - niet heeft gekend, óf dat 
zij voor dergelijke liedekens geen belangstelling koesterde. Het 
laatste lijkt ons onwaarschijnlijker dan het eerste. Doch hoe dan 
ook, wij menen gerechtigd te zijn te beweren, dat het middel
eeuwse geestelijk lied in de zeventiende eeuw stellig niet die 
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omvang, verbreiding en sympathie heeft ondervonden, die men 
er zo graag aan toedicht. 

Rechtstreekse invloed van het middeleeuwse kerstlied -
daaronder verstaan wij dan het letterlijk overnemen van der
gelijke liedekens of grote passages daaruit - komt in het Graaf-
se manuscript niet voor en voorzover wij konden zien, komt 
dat zelfs in de hele geestelijke letterkunde uit die tijd zeer wei
nig voor. Textuele verwantschappen die wij hier en daar op
merken, moeten dus een andere bron hebben dan de letterlijke 
tekst van het middeleeuwse liedeken zelf. Het komt ons voor, 
dat de bron van een dergelijke verwantschap gezocht zal moe
ten worden in de kerstliedtraditie die er bestond, in de monde
linge overlevering van die liedekens. Vele kerstliederen - zoals 
heden ten dage nog het geval is - worden enkel mondeling 
overgedragen en louter in het geheugen bewaard. Dat deze 
mondelinge overdracht in de middeleeuwen veel plaats greep, 
is ons voldoende bekend8* en evenzeer dat een dergelijke over
dracht in de loop der tijden in de oorspronkelijke liedekens in
grijpende wijzigingen kon aanbrengen87; m.a.w. dat dergelijke 
mondeling overgeleverde liedekens in de ontwikkeling der 
tijden werden aangepast aan de vernieuwde tijdgeest en aan de 
nieuwe mentaliteit. Daarbij bleven nochtans bepaalde typisch 
middeleeuwse elementen in de tekst behouden. Wij schrijven 
de middeleeuwse verwantschappen in het Graafse handschrift 
dan ook louter toe aan de traditie van het kerstlied en/of aan 
de geheugenkennis van middeleeuwse liedekens van degenen 
die liedekens ervoor hebben geschreven. 

Zoals iedereen bij zijn daden en woorden beïnvloed wordt 
door hetgeen hij vroeger gelezen, gehoord of ervaren heeft, zo 
werden ook de dichteressen van ons manuscript beïnvloed door 
datgene wat zij vroeger aan kerstliedekens hadden geleerd en 
wat zij nog kenden. En evengoed als de invloed des te sterker 
zal zijn, naarmate men de vroegere ervaringen grondiger heeft 
doorleefd, zo zal het ook duidelijk zijn, dat de vrome schrijf
sters de godsdienstige liedekens scherper in haar geheugen heb
ben geprent en daarvan een sterker invloed hebben ondergaan. 
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Dat dit voor het kerstlied in bijzondere mate geldt, blijkt reeds 
uit het feit, dat in ons manuscript het kerstgebeuren zo veel
vuldig werd bezongen, waaruit duidelijk bleek, dat het kerst
gebeuren een bijzondere voorkeur van de samenstelster van 
ons handschrift genoot. 

Het pleit echter voor de zelfstandigheid en de persoonlijke 
godsdienstigheid van de betrokken dichteressen, dat zij zich zo 
weinig door het middeleeuwse kerstlied hebben laten beïn
vloeden; evenzeer is het een bewijs van de sterke verandering 
in de mentaliteit na de middeleeuwen. 

Het is hier de plaats na te gaan, welke middeleeuwse relicten 
wij nog in het Graafse liedekenshandschrift aantreffen, althans 
voorzover het de kerstliedekens betreft. 

Herhaaldelijk hebben wij in het voorgaande erop gewezen, 
dat in het Graafse manuscript wellicht van middeleeuwse be
ïnvloeding gesproken kon worden. De verschrijving van 'smette' 
tot 'smerte'88 wordt eerst recht verklaarbaar vanuit het alge
meen middeleeuwse volksgeloof in de pijnloze bevalling van 
Maria89. Eveneens verraden de hedekens waarin het 'koning-
drinken' voorkomt90 hun middeleeuwse herkomst, hoe duister 
voor ons de nauwkeurige gang van zaken te dezen ook moge 
zijn. De mogelijkheid van de afleiding van 'esellinne' uit het 
veel gebruikte middelnederlandse verkleinwoord 'Eselkijn', die 
wij op blz. 318 bespraken, zou ook een middeleeuwse beïnvloe
ding vermogen aan te geven. Anderzijds treffen wij echter ook 
in de middelnederlandse kerstliederen een enkele maal de 
ezelin bij de kerstkribbe aan91. 

In liedeken no. LXXI, blz. 128-132, ligt, zoals wij reeds aan
geduid hebben, de mogelijkheid van een relict van enige 
Herodeslegende. Weliswaar hebben wij daarvan in de middel
nederlandse kerstliederen geen enkel rechtstreeks spoor gevon
den, doch wel troffen wij in enkele liederen zinsneden aan die 
het bestaan (of ontstaan) van een dergelijke legende geenszins 
uitsluiten. In het liedeken 'Van vrouden ons die kinder sin-
ghen'92 lezen wij in de zevende strofe: 
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Nu slaet ons alle die kinder doot, 
En spaert noch conine noch keisers kint. 
So waer ghise in den lande vint! 

En in een latere versie van dit lied luidt het93: 

Herodes door alle syn landen geboodt 
'Slaet alle die kleyne kinderkens doodt, 
In welcker landen waer dat ghijse vindt, 
Zijnt hertogh, zijnt graven, zijnt konincx kindt'. 

Voor de middeleeuwse fantasierijke geest moeten deze zin
sneden welhaast als uitnodigingen geklonken hebben en het 
kan ons dan ook feitelijk geenszins verwonderen, dat wij elders 
het bestaan van een dergelijke legende bevestigd vinden. In 
het 'Passionaci... voleynt ter goude in hollant anno LXXX 
( = 1480) den tienden dach in februario, by mi gheraert leeu', 
I, blz. 14 lv. staat te lezen, dat ook de eigen zoon van Herodes 
die 'volgens Macrobius' aan een voedster te Betlehem was toe
vertrouwd, in die tijd gedood werd94. Aldus schijnt wel degelijk 
de mededeUng uit het Graafse handschrift op een middeleeuw
se legende te stoelen. 

Vervolgens constateerden wij herhaaldelijk de aanwezigheid 
van typische rederijkersvormen, waaruit wij eveneens tot ver
wantschap met de latere middeleeuwen meenden te mogen be
sluiten95. 

Naast deze reeds aangestipte verwantschappen staan er nog 
diverse andere, die alle — de ene minder, de andere meer — tot 
de conclusie voeren, dat er van de middeleeuwen een sterke in
vloed op de kerstliedekens uit ons handschrift uitgegaan is, 
ook al is deze invloed dan niet rechtstreeks in de woorden en 
formuleringen te bewijzen. 

In het liedeken no. CIV, blz. 185-186 van het Graafse hand
schrift, troffen wij de verzen aan : 

na na na kintie teer 
sus sus en krijt niet meer. 

Stellig horen deze liedekens thuis in het wiegelied van de zeven-
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tiende eeuw. Immers ook in een spotdicht op prins Frederik 
Hendrik, ni. 'Consolatie voor de Broederlijcke Wieghers'96, dat 
naar aanleiding van de mislukte veldtochten in Zuid-Nederland 
van 1635-1636 geschreven werd en waarin de prins als wiege-
kind werd voorgesteld, lezen wij : 

Bedroefde Broeders komt / met die uyt goeder deught 
Hebt aen de wiegh gheweest / waer in dat ghy vermeught 
(Met dat ghy 't sijt ghewent / k'en wil u niet bedrieghen) 
In plaets des Cardinaels den Prins in slaep te wieghen 
Den Prins, den vromen Prins, die ghy soo deftigh prijst / 
Die nu met al zijn macht van grooten hongher grijst / 
Och hoe roept hij om huys! Hoe wiste ghy te grayen / 

( = raden) 
Dat hij niet was met mem oft soetigheydt te payen! 
Seght na. I na. I sus / sus / sus / na / na / mijn liefste vaer / 
Maer neen hij roept hij beert / ', wou dat ick 't huyswaerts 

waer. 

Doch ook in het middelnederlandse kerstlied treffen wij her
haaldelijk diverse gelijksoortige wiegekreten aan: 

Vale sus sus sus sus 
Sprac maria tot ihesus (Mak, XXV, vs. 5-6) 

- Valasus valasus! 
Swighet soeteiesus (Mak, XLVI, strofe 10; vgl. ib., biz. 153) 

- Doe sprac die lieve moeder sijn: 
'Nu sus, mijn lieve mynne!' (Mak, XXXI , strofe 2) 

Wanneer men nu nog bedenkt, hoe sterk traditioneel derge
lijke uitroepen steeds gebonden zijn, is het duidelijk, dat wij in 
het 'na na na sus sus sus' met recht een middeleeuws relict ont
moeten, dat niet langs de weg van de directe ontlening in ons 
handschrift gekomen is, doch langs de weg van de mondeling 
voortlevende en overleverende traditie. 

Een soortgelijk overgeleverd middeleeuws relict vinden wij 
in de gedachte, dat God tegelijkertijd Vader en Zoon is : 

Dit kint dat van een maget reene 
sijn mensheijt nam 
was godt vader en kint met eene 
uijt davidts stam (LXXI, vs. 25-28) 
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Hiermede is verwant de andere gedachte, dat God tegelijkertijd 
Mens en daardoor onze Broeder geworden is : 

Godt is nu mensch en wort alsoo ons broeder (LIX, vs. 28). 
Beide gedachten immers treffen wij ook herhaaldelijk in de 
middeleeuwen aan en ook in de middelnederlandse kerstliede
ren komen wij deze dikwijls tegen97. Wij houden het er dan ook 
voor, dat hierin een duidelijk en typisch middeleeuws relict 
aanwezig is. 

Dat in de beschrijving van het kerstgebeuren tussen het mid
delnederlandse en het Graafse kerstlied98 vele overeenkomsten 
zijn aan te wijzen, is op zich minder opmerkelijk, daar voor bei
de ten dele dezelfde bronnen golden, doch wel vinden wij diver
se trekjes in beide terug, die niet tot de gemeenschappelijke 
bijbelse bron zijn te herleiden en die derhalve een vermoeden 
van beïnvloeding door de middeleeuwen rechtvaardigen. 

Opmerkelijk is het, dat zowel voor het middelnederlandse als 
voor het Graafse kerstlied de os en de ezel golden voor stomme 
dieren : 

In eenre cribben was hi geleyt 
Twischen twien stommen dieren (Mak XVIII , strofe 6)M 

- Die Seraphinen ende hemelsche geesten 
kan roepen tot sijn dienst van boven neer 
wert nu gedient van twee stomme beesten 
o lieiïden groóte lieffde vanden heer (HS. Grave, LVIII, 

blz. 100, vs. 9-12)100 

Ook het knielen van deze beesten voor het kerstekind, dat in 
de middeleeuwen tot de gewone motieven behoort101, treffen 
wij in het Graafse manuscript een enkele maal aan : 

Heel den stal was vol van vree 
Jae de beesten knielden mee 
voor godt die de aerde dwinckt (CV, blz. 189, vs. 71-73) 

Evenzeer als in de middeleeuwen de nadruk gelegd wordt op 
de helderheid van de ster die de drie koningen de weg naar 
Betlehem wees102, geschiedt dit ook in het Graafse manuscript : 

Des vaders gunst en feijlde niet 
want die te verheffen d'ootmoedige plagh 
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te sijnder eeren vieren liet 
ten hemel een sterre die balam voorsagh103 

sterre die de claerheijt der sonne 
verre passeerde op godes bevel (CVI, blz. 191, vs. 25-30) 

Ook hierin moet dan ook wel van een zekere middeleeuwse be
ïnvloeding sprake zijn. 

In het Graafse liedeken no. CV, blz. 187-189, lezen wij in de 
verzen 22-23: 

Dus sij reijsden sonder dwanck 
stadigh dertien dagen lanck. 

De kwestie van de duur van de reis van de drie koningen komt 
in de middeleeuwen en in het middelnederlandse kerstlied 
diverse malen voor en telkens wordt een soortgelijke tijdsduur 
opgegeven: 

Uut orienten al sonder saghen, 
So quamen binnen .xiiij. dagen 
Drie coningen die tkint verbaren sagen 
Summo mane. (Mak, LUI , strofe 6) 

- Des dertiendaghes, sijt vroeder, 
Sij vondent bider moeder ; 
Joseph was sij η behoeder, 
So ons scrifture belijt. (Mak, XLIV strofe 8) 

Het lijkt ons dan ook hoogst waarschijnlijk, dat met betrek
king tot de duur van de reis - een probleem overigens, dat ty
pisch bij de middeleeuwse geloofsbeleving behoort 1 0 4 - van 
middeleeuwse beïnvloeding sprake is. 

Vervolgens zouden wij nog kunnen wijzen op enkele uitdruk
kingen die een treffende overeenkomst vertonen. In Hs. Grave 
lezen wij in liedeken no. LI, blz. 90; dat Anna en Joachim 
'hielen de weth haer gansche leven' (vs. 6). Deze uitdrukking 
in de betekenis van 'getrouwd zijn' treffen wij ook in het mid
delnederlandse lied herhaaldelijk aan105. 

Het stalleke van Betlehem heet in het Graafse liedeken no. 
LXXV, blz. 137: 'dit dun gedackt gebou' (vs. 9), terwijl wij in 
het middelnederlands kerstlied lezen : 
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Een huusken dat si vonden, 
Dat was seer dunne ghedect. (Mak, XIV strofe 6) 

W. van Ravestein spreekt in liedeken no. LXX, blz. 124-
127, in vs. 81-83: 

Honingh vloijent, hoogste name 
mijnen Jesus mijnen heer 
naeme boven alle naeme. 

En in een middelnederlands liedeken vinden wij : 

Die hemel vloeyde honechvloet, 
God vergaf den toren, 
Doen die ewige wysheit wert 
In eenen stal geboren. (Mak, LXX strofe 7) 

Ook wordt het Christuskind zowel in het Graafse als in het 
middelnederlandse lied vele malen als vredevorst, brenger van 
vrede e.d. gevierd108, doch het is zeer de vraag, of wij in deze 
van enige beïnvloeding kunnen spreken. Ditzelfde geldt voor 
diverse andere details, zoals het kussen van de voetjes van het 
Jesuskind107 en het zegenen van de omstanders door het Kerste
kind108, de geboorte in een koude middernacht109. 

Tenslotte willen wij nog op enkele overeenkomsten wijzen, 
die stellig middeleeuwse beïnvloeding inhouden. De Menswor
ding wordt ook in een Graafs liedeken beschouwd als het werk 
van de H. Drievuldigheid: 

Vader soon heijligen geest gepresen 
waerachtigh sijn 
besloten in dit heijlsaem wesen 
vant kindekijn. (LXXI, blz. 130, vs. 33-36)110 

In HS Grave liedeken no. XXII I , blz. 39, vs. 11, wordt ge
zegd, dat Maria vanaf haar derde jaar 'inden tempel' ging 'om 
alles te versmaen', om zich op te laten voeden 'bij de dochters 
van Sion' (vs. 16). Hierin vinden wij de middeleeuwse opvat
ting volledig herhaald en het kan dunkt ons, niet anders, of 
hier dient van middeleeuwse beïnvloeding gesproken te wor
den111. 
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Ditzelfde geldt voor de voorstelling, die wij in het liedeken 
van Stalpart van der Wiele aantreffen (Hs. Grave, CVI, blz. 
190-192, vs. 67): 

ghij hebt hem dogh airede doen daelen 
als in een vliesken den hemelschen dou. 

Hierin treffen wij immers een typische middeleeuwse zienswijze 
aan112. 

De voorstelling van de kerstkribbe als 'genaden troon', die 
wij in het Graafse handschrift herhaaldelijk aantreffen113, gaat 
o.i. eveneens rechtstreeks terug op de middeleeuwse voorstel
ling. 

Overzien wij thans de resultaten van ons onderzoek naar 
middeleeuwse invloeden op het Graafse lied, dan kunnen wij 
vaststellen, dat er van rechtstreekse beïnvloeding nauwelijks 
gesproken kan worden, doch dat er wel degelijk een grondige 
beïnvloeding van de voorstellingen en opvattingen moet plaats 
gevonden hebben. 

b. Liedekens op het Sacrament des Altaars 

Wanneer men de middeleeuwse liedekensvoorraad onder
zoekt op de aanwezigheid van liedekens op het Sacrament des 
Altaars, komt men tot de ontdekking, dat er slechts zeer wei
nige voorhanden zijn114. Wij althans konden niet meer ontdek
ken dan no. 117 en 118 uit de Horae Belgicae115, no. CL uit 
Deuoot Profitelijck Boecxken116 en 'Vanden Sacramente van 
Aemsterdam' van Willem van Hildegaersberch117. 

Men is geneigd om aanvankelijk hierover verwonderd te zijn, 
want - zoals wij reeds zagen118 - de verering voor het H. Sacra
ment heeft juist in de middeleeuwse tijden een hoge vlucht ge
nomen, culminerend in 1264, toen paus Urbanus IV voor de ge
hele kerk het feest van Sacramentsdag voorschreef119, waar
voor toen Thomas van Aquinen het bekende officie schreef. 
Deze verheffing tot algemene kerkelijke feestdag van Sacra
mentsdag spreekt des te duidelijker taal, wanneer men be
denkt, dat de Kerk zeker in die tijd slechts tot het instellen van 
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dergelijke feestdagen overging, wanneer er reeds een sterke 
plaatselijke feestviering bestond. In zake de kerkelijke feesten 
gold hetzelfde wat ook bij de canonisatie van Heiligen gold: 
plaatselijke verering dijde uit en werd uiteindelijk voor heel de 
Kerk geaccepteerd. Boccaccio's satirieke vertelling over de 
heiligverklaring van een misdadiger120 bevat in al zijn over
drevenheid toch een kern van waarheid. 

Het feest van Sacramentsdag nu was vanaf 1247121 op aan
dringen van Juliana van Luik122 in het Luikse diocees gevierd; 
haar was de wenselijkheid van een dergelijk feest in visioenen 
geopenbaard en de aartsdiaken te Luik, de latere paus Urbanus 
IV123, wist zij voor haar zaak te winnen. 

Het is dan ook zeer bevreemdend, dat in de middeleeuwse 
liederen voorraad zo weinig daarvan zijn neerslag heeft gevon
den. Want de sacramentsfeesten met het ronddragen van het 
Allerheiligste zijn vanaf het begin van de veertiende eeuw zeer 
gangbaar en zeer geliefd bij het volk124. Het is dan ook onmis
kenbaar, dat in de middeleeuwen algemeen een grote verering 
voor het Sacrament des Altaars bestond. En dat dit niet enkel 
in geestelijke kringen als kloosters en begijnhoven het geval 
was, doch evenzeer onder de brede lagen van het volk, bewij
zen ons de vele documenten uit de volksliteratuur die ons nog 
bewaard gebleven zijn. De Vooys heeft indertijd een heel hoofd
stuk van zijn dissertatie gewijd aan 'Het sacrament in de 
Exempelen'125. 

Uit deze exempelen treden vooral twee aspecten voor ons 
naar voren : de sterk wonderdadige kracht ervan en de enorme 
verhevenheid van dit onbegrijpelijke wonder. Beide aspecten 
schijnen het middeleeuwse volk dus wel het meest aangespro
ken te hebben. Wat de wonderdadige kracht betreft, konden zij 
daarbij op een eeuwenlange historie steunen. 

Het schijnt ons, dat hiermede wel voldoende is aangetoond, 
dat de sacramentsviering een belangrijk deel van de middel
eeuwse volksdevotie heeft uitgemaakt. Daardoor wordt het 
voor ons nog merkwaardiger, dat hierover zo weinig liedekens 
werden gemaakt. Dat er immers wel veel liedekens over be-
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staan hebben, doch dat deze in de loop der eeuwen verloren zijn 
gegaan, is niet aan te nemen. Waarom zouden toch wel deze 
liedekens verdwenen zijn en niet de vele Marialiederen uit die 
tijd? Wij moeten dus concluderen, dat de middeleeuwse liede-
renvoorraad uiterst arm aan liedekens op het Sacrament des 
Altaars is geweest. 

Te meer kan deze hypothese gerechtvaardigd worden door 
het feit, dat te 's-Hertogenbosch, waar, zoals men weet, een 
van de middeleeuwse liederenhandschriften met grote schijn 
van recht gelokaliseerd wordt126, het Sacramentswonder van 
het naburige Boxtel zeker bekend was en grote verering ge
noot127. Doch desondanks vinden wij in het bedoelde hand
schrift geen enkel liedeken, aan dergelijke gebeurtenissen ge
wijd, hoewel het plaatselijke karakter van het manuscript zich 
duidelijk manifesteert in de vele liedekens, die op de bescherm
heiligen van het klooster werden geschreven. 

Wij kunnen dus vaststellen, dat het in geen geval de onbe
kendheid met het Sacrament des Altaars geweest kan zijn noch 
ook de onderwaardering ervoor, die oorzaak zijn van het uiterst 
gering aantal liedekens daarop. 

Daarom vraagt ons dit merkwaardige feit om een andere ver
klaring en het komt ons voor, dat deze te vinden is in de ge
aardheid van de middeleeuwse volksvroomheid zelf. Het lijkt 
ons immers onmiskenbaar, dat de middeleeuwse volksmens bij 
uitstek concreet dacht en voelde, en ook concreet geloofde128. 
Daarmede wil feitelijk gezegd zijn, dat de middeleeuwse mens 
in heel zijn geloofsleven - evenals thans de primitieve volken 
nog steeds128 - zocht naar de uiterlijkheid. De middeleeuwse 
mens schijnt er zeer grote moeite mede te hebben door de bast 
van de werkelijkheid heen te kunnen tasten naar de abstracte 
kern. Het hele middeleeuwse geloofsleven ervoer aanvanke
lijk zijn kracht, doch later zijn zwakheid in die toegespitste 
uiterlijkheid. Aan het einde van de middeleeuwen immers heeft 
deze op het uiterlijke gerichte gesteltenis de zinloze veruiter
lijking ten gevolge gehad, die de vele devoties boven de imita-
tio Christi stelde en die door de vele devotionalia het Kruis 
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deed vergeten130. Aldus verwaterde het middeleeuwse geloofs
leven volkomen131, waardoor de verwarrende storm van de 
Hervorming binnen en buiten de kerk zijn ontstaan kreeg. 

In zekere zin kan men het de tragiek van de middeleeuwen 
noemen, dat wat eens haar glorie was, uiteindelijk haar onder
gang bewerkstelligde. Die concreetheid van geloofsbeleving 
immers heeft ook die intieme en hartelijke omgang mogelijk ge
maakt tussen de middeleeuwse mens en het heilige, waarvan 
de schilder- en beeldhouwkunst evengoed als de letterkunde ons 
thans nog volop getuigenis afleggen132. 

Deze geconstateerde concreetheid in de geloofsbele%ring en in 
het geloofsleven belemmedre wel niet de verering van het 
Sacrament des Altaars, doch wel de veruiterlijking daarvan 
bij gebrek aan concrete middelen daarvoor. 

In nauwe samenhang hiermee staat wat wij als tweede oor
zaak zouden willen vermelden. De middeleeuwer - dat blijkt 
overduidelijk op elk gebied - zoekt naar stof voor zijn fantasie. 
In het genre van het kerstlied gaat daarom zijn voorkeur uit 
naar de vlucht naar Egypte en naar het bezoek van de Drie 
Koningen133, terwijl het feitelijke kerstmysterie in het kerstlied 
zelf nauwelijks ter sprake gebracht wordt. Nu biedt ook het 
Sacrament des Altaars stof genoeg voor de speelse fantasie, 
juist wat de wonderdadigheid ervan betreft, doch hier zullen 
wij tegenover moeten stellen, dat het Sacrament des Altaars 
door de middeleeuwers als uitermate hoogheilig werd ervaren, 
zodat het in het geheel niet bevreemdend kan zijn, dat hun ac
tieve fantasie door deze hoogheiligheid werd gebreideld. Evenals 
de nuttiging van het Sacrament des Altaars in de communie 
ondanks de stellig zeer grote verering uiterst beperkt bleef134 

als gevolg van het feit dat juist van de zijde van de mystieken 
voortdurend gewaarschuwd werd voor heiligschennende nut
tiging door de zondige mens van dit hoogverheven Sacra
ment135, evenzo moet de middeleeuwse mens gehuiverd hebben 
voor alle epische en lyrische behandeling ervan. 

Dit is, dunkt ons, er stellig mede de oorzaak van, dat in de 
middeleeuwse godsdienstige liedekens zo weinig liederen op het 
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Sacrament des Altaars te vinden zijn. Huiver enerzijds en ge
brek aan concreetheid anderzijds hebben de middeleeuwse 
dichters ervan afgehouden het Sacrament des Altaars als stof 
voor hun liedekens te kiezen. 

Hiermede is beshst niet in strijd het andere feit, dat het aantal 
exempelen dat aan het Sacrament des Altaars gewijd was, zo 
groot is136. In de exempelen immers kon de volksfantasie zich 
bijna ongeremd passief uitleven, terwijl het didactische karakter 
ervan aan de dichter rechtstreeks de plicht tot stichting van de 
gelovigen en tot verhoging van de eerbied ervoor oplegde. De 
exempelschrijver voelde zich niet zozeer de kunstenaar die voor 
zijn volk schreef, doch veeleer de priester die zielzorgend zijn 
gelovigen benaderde en hen van de hoogste en verhevenste waar
heden diende te doordringen137. De liederdichter geeft uiting 
aan de bestaande volksvroomheid; de exempelschrijver tracht 
vroomheid tot stand te brengen. Wat voor de liederdichter wel
haast taboe schijnt te zijn, was voor de exempelschrijver als 
grondlegger en verbreider van de vroomheid aantrekkelijke stof. 

Het is ook nog mogelijk van een andere zijde het merkwaar
dige feit van een gebrek aan liederen op het Sacrament des Al
taars en de overvloed aan exempelen te benaderen. Terwijl im
mers de dichters - wellicht ware het juister van de dichteressen 
te spreken138 - van de godsdienstige liederen gezocht moeten 
worden in de kringen van de vrome, maar eenvoudige klooster
lingen139, moeten wij de exempelschrijvers veeleer zoeken in de 
kringen van de meer geletterde monniken140 als Dire van 
Delft141. Nu blijkt, dat in deze geletterde kringen het Sacra
ment des Altaars in allerlei Latijnse dichten en gezangen werd 
gevierd142, zodat er een vrij uitvoerige Latijnse liederenvoor-
raad met betrekking tot het Sacrament des Altaars voorhanden 
is. Ook dit zou erop kunnen wijzen, dat een te grote gebonden
heid aan het concrete het ontstaan van liedekens op het Sacra
ment des Altaars heeft tegengehouden. 

In dit verband zouden wij ook moeten wijzen op de duide
lijke tegenwerking, die er in de 15e eeuw van geestelijke zijde 
geboden werd met betrekking tot de behandeling van de 
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Eucharistie in dichtwerken. In 1408 wist de clerus van de 
magistraat te Doornik gedaan te krijgen, dat alle spelen over 
het geloof en de Kerk en in het bijzonder de Sacramentsspelen 
verboden werden, omdat deze voor leken niet betamelijk 
waren143. Hiermede wordt evenzeer een verklaring geboden 
voor het ontbreken van volksliedekens op het Sacrament des 
Altaars. Een dergelijk feit demonstreert immers de houding 
van de geestelijkheid te dezen en het is begrijpelijk, dat deze 
houding in die tijd remmend gewerkt heeft op de dichterlijke 
werkzaamheid. 

Wanneer wij nu de middeleeuwse liedekens op het Sacra
ment des Altaars nader bezien, dan constateren wij, dat twee 
ervan uitgesproken wonderverhalen zijn, n.l. het liedeken van 
Willem van Hildegaersberch - dat het verhaal inhoudt van het 
mirakel van Amsterdam144 - en liedeken no. 118 uit de Horae 
Belgicae, dat eveneens een legendarische gebeurtenis ver
meldt145. Het derde liedeken, n.l. no. 117 uit de Horae Belgi
cae, is een uitvoerige vertaling van het Pange lingua gloriosi146 

en het vierde (DPB no. CL) bevat een vrij algemene aanspo
ring tot vurige verering van het Sacrament des Altaars. Verge
lijkt men nu deze oogst aan liedekens op het Sacrament des Al
taars kwantitatief en kwalitatief met die aan b.v. Kerstliede
ren, dan schijnt dit te pleiten voor de idee, dat de middeleeuw
se volksvroomheid wel in huiver en aanbidding voor het Sacra
ment des Altaars gestaan heeft, doch dat zij feitelijk er 
nimmer in geslaagd is de enorme afstand tussen de simpele mens 
en het hoogheilige Sacrament te overbruggen; nimmer schijnt 
de devotie tot het Sacrament des Altaars in de middeleeuwse 
mens geïntegreerd ; steeds heeft hij de enorme afstand ervaren, 
waardoor het nimmer in de vertrouwde en intieme sfeer van 
zijn bestaan is opgenomen. Pleit voor deze opvatting ook niet 
het feit, dat het communiceren, hetgeen een voortreffelijke 
'brug' had kunnen betekenen, in de middeleeuwen juist als ge
volg van die huiver en overgrote eerbied eerder geremd dan ge
stimuleerd blijkt te zijn? Ook dit feit schijnt ons onmiskenbaar 
op de afstand te wijzen, die er tussen de middeleeuwse gelovige 
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mens en het Sacrament des Altaars bestond; een afstand die 
alle vertrouwelijke omgang uitsloot en alleen tijdelijk over
brugd kon worden, wanneer de macht van het Sacrament zich 
in wonderen manifesteerde. 

Reeds eerder147 hebben wij ons verzet tegen de opvatting, 
als zou het latere godsdienstige lied slechts een verwatering zijn 
van het middeleeuwse, zoals men vaak gesuggereerd vindt. 
Deze mening vindt zijn bevestiging, wanneer wij de middel
eeuwse met de latere Sacramentsliedekens vergelijken. Alleen 
het Graafse handschrift bevat reeds vijf zodanige liedekens, 
hetgeen dus reeds meer is dan de hele middeleeuwse liedekens-
voorraad ons kan verschaffen. Bovendien weet iedereen die an
dere zeventiende-eeuwse geestelijke liedboeken in handen heeft 
gehad, dat elke bundel ettelijke Sacramentsliedekens telt. 
Daniel Bellemans148 heeft er zelfs een speciale bundel van ge
maakt. Het is dan ook onmiskenbaar, dat in de zestiende en 
zeventiende eeuw het genre van de liedekens op het Sacrament 
des Altaars een veel ruimer beoefening vond. Deze versterkte 
beoefening van het Sacramentslied manifesteert zich overigens 
reeds volop in het begin van de zestiende eeuw en valt zelfs 
reeds in de vijftiende eeuw te constateren. Het schijnt ons dan 
ook toe, dat er tussen de Hervorming binnen en buiten de Kerk 
en de opleving van het Sacramentslied meer dan toevallige 
S4menhang bestaat. In het 'Spel van den Sacramente vander 
Nieuer-Vaert'149 en bij Anthonis de Roovere vinden wij hiervan 
reeds de duidelijke getuigenissen150. 

Doch behalve de vermeerdering van de kwantiteit van de 
Sacramentsliedekens valt er na de middeleeuwen ook een dui
delijke verandering in de kwaliteit ervan te bespeuren. Steeds 
meer weten de onderscheiden dichters en dichteressen door te 
dringen naar de wezenlijke kern ervan; steeds minder blijven 
zij bij de loutere vertelling van een wonderdadig feit staan; 
steeds meer zoeken zij naar de daadwerkelijke betekenis ervan 
voor de menselijke ziel en voor de menselijke geloofsbeleving. 

Dit feit van het grote kwantitatieve en kwalitatieve verschil 

340 



tussen de liedekens op het Sacrament des Altaars in de middel
eeuwen en in latere tijden, vraagt om een nadere verklaring. 
Deze zal ons dan tevens een betere kijk kunnen verschaffen op 
het verschijnsel als zodanig en ons de nodige voorbereiding bie
den op de juiste typering van beide soorten van liedekens. 

Op de eerste plaats is het 't Sacrament des Altaars geweest 
waartegen zich de geloofsrebellie in alle felheid keerde. De 
historie van de godsdienststrijd in de 16e eeuw leert ons immers, 
dat het Sacrament des Altaars èn de Heiligenverering de twij
felachtige eer genoten hebben als eerste mikpunt voor de spot 
en voor het verzet van de afvalligen te hebben gediend. De op
standige elementen in de kerk hebben zich immers het eerst en 
wellicht ook het felst geuit ten opzichte van het geloof in en de 
eerbied voor het Sacrament des Altaars, voorzover deze zich 
uitten in de adoratie en de elevatie151. Men begon met niet te 
knielen noch het hoofd te ontbloten bij het passeren van het 
Sacrament; daarna met het verstoren van de Sacraments
processie e.d.152. Dat hierdoor de katholieke ortodoxie - al was 
het maar bij wijze van eerherstel - tot bijzondere verering van 
het Sacrament des Altaars werd geprikkeld, is duidelijk. Doch 
onwillekeurig zal het verzet der opstandigen de rechtzinnigen 
tot nadenken hebben gestemd en hen bewust gemaakt hebben 
van diverse misbruiken en eenzijdigheden die de verering van 
het Sacrament aankleefden153. Aldus is het duidelijk, dat zeker 
mede als gevolg van de Hervorming bij de ware gelovigen de 
behoefte gevoeld werd aan verdieping van kennis en inzicht 
dat bovendien deze veranderde houding in het geestelijke lied 
zijn weerklank vond, zal niemand kunnen verbazen. 

Hieruit vloeit eveneens voort, dat het latere Sacramentslied 
meer op de essentie van het Sacrament des Altaars is gericht 
dan het middeleeuwse, dat de nadruk legt op de min of meer 
typische bijzonderheden. Met andere woorden zouden wij bij 
gevolg kunnen stellen, dat het middeleeuwse Sacramentslied 
overwegend decoratief en het latere Sacramentslied in hoofd
zaak functioneel was. In de verwarring der tijden heeft zich de 
katholiek van de 16e en 17e eeuw alle bijkomstigheden van 
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zijn geloof zien ontnemen, zodat hem enkel het wezenlijke 
ervan en die geloofspunten die de kern uitmaakten, overble
ven154. 

De tweede oorzaak ervan dat het middeleeuwse Sacraments
lied aanzienlijke verschillen vertoont met het latere Sacra
mentslied, is het feit, dat het middeleeuwse lied een geheel an
dere functie had dan het latere. Zo juist wezen wij daar reeds 
op door het middeleeuwse lied decoratief en het latere functio
neel te noemen. Daarmede gaven wij aan, dat het middeleeuw
se lied meer diende ter versiering en opluistering van de kerke
lijke feesten, zoals het ten dele ook aan de kerkelijke feestviering 
zijn ontstaan te danken heeft155 ; het lied was aldus geheel en al 
ondergeschikt gemaakt aan de godsdienstige uitingen van het 
geloof. Daartegenover heeft het latere geestelijke lied een ge
heel andere taak. Dit lied immers werd zo veel mogelijk uit de 
liturgische viering verbannen. Herhaaldelijk werd het verbod 
uitgevaardigd om tijdens liturgische plechtigheden liederen in 
de volkstaal te zingen en zelfs om in het kerkgebouw dergelijke 
liedekens ten gehore te brengen156. Aldus kwam het geestelijke 
lied in de volkstaal buiten de priesterlijke bediening te staan en 
werd het buiten het kerkgebouw gebannen, zoals dat vele 
eeuwen geleden ook met het toneelspel was geschied157. 

Doch terwijl het middeleeuwse geestelijke toneelspel ver
wereldlijkte als gevolg daarvan, geschiedde dat met het zeven-
tiende-eeuwse lied geenszins. De omstandigheden waarin het 
geloof verkeerde, belemmerden deze verwereldlijking totaal. 
Het gebrek aan godsdienstige verzorging, dat het jammerlijke 
gevolg van de godsdiensttwisten was158, deed de gelovigen grij
pen naar andere middelen om hun geloof te bewaren en over te 
dragen. Een van die middelen werd nu het geestelijke lied. Al
dus heeft het geestelijke lied ook in de strijd om het behoud van 
het geloof een zeer belangrijke plaats bekleed. Het komt ons 
voor, dat men deze functie van het zeventiende-eeuwse geeste
lijke lied vaak heeft veronachtzaamd en onderschat159. 

Met deze veranderde functie van het geestelijk lied hangt 
zonder meer samen, dat het zich richtte op lering en dat bij die 
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lering juist de kernpunten van het geloof betrokken werden on
der verwaarlozing van alles wat slechts als versierende bij
zonderheid dienst kon doen. 

Een algemene typering van de zeventiende-eeuwse liedekens 
op het Sacraments des Altaars houdt bij gevolg in, dat deze op 
epische, lyrische of didactische wijze het wezen van het Sacra
ment des Altaars pogen weer te geven. Dit betekent niet, dat 
hiermede elk wonderverhaal wordt geschuwd, doch wel dat elk 
wonderverhaal niet meer als zelfgenoegzame eenhng wordt be
schouwd, doch in samenhang wordt geplaatst met het wezen 
van het Sacrament. Niet langer wordt het wonder om het won
der behandeld, doch het wordt steeds gezien als een louter 
bewijs van de wezenlijke grootheid van het Sacrament des Al
taars zelf. 

Een duidelijke illustratie hiervan vinden wij in het Liedeken 
no. CX, biz. 196-198 van het Graafse manuscript, getiteld: 
'TAlderheijlichste Sacrament van mirakel Tot brussel'. Op het 
eerste gezicht doet dit liedeken onmiddellijk middeleeuws aan, 
doch wanneer wij het vergelijken met zijn Amsterdamse tegen
hanger in de versie van Hildegaersberch160, dan treffen ons 
toch wel zeer grote verschillen, die de tegenstelling die er 
tussen het middeleeuwse en het latere lied bestaat, duidelijk 
markeren. Het liedeken uit het Graafse handschrift immers 
moet duidelijk tot de latere liederen gerekend worden en kan, 
dunkt ons, niet vroeger gedateerd worden dan het laatste kwart 
van de zestiende eeuw161. Wij houden het er dus voor, dat dit 
liedeken geen origineel Graafs liedeken is, doch door een van de 
zusters bij haar intrede in het klooster werd meegebracht en 
aldus in onze bundel is terecht gekomen162. Dit hedeken im
mers moet wel uit Brussel zelf afkomstig zijn. Het schijnt er in 
elk geval duidelijk op te wijzen, dat de schrijver of schrijfster 
ervan te Brussel zeer goed bekend was en de gebruiken aldaar 
volledig kende163. Dat het uit de zestiende eeuw stamt, wordt 
o.i. bevestigd door de herhaalde plaatsen, waar gesproken 
wordt over 'de noot van onze landen'164 en door het bidden om 
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'den peijs en vrede'165. Overtuigend schijnt ons zelfs de tiende 
strofe, luidende: 

Ach hoe sien wij hier oock wonden 
ons bedroeffde nederlant 
tis d'oorsaeck onser sonde 
dat men ons plaeght tallen kant 
soo wilt hier genaden vragen 
aen die u genaden gaff 
want hij can alleen de plagen 
van ons landen keren aff.lee 

Opmerkelijk hierbij is vooral, dat de oorzaak van alle rampen 
gezien wordt in de 'sonde'. En dit standpunt is juist typerend 
voor de eerste tijden van de hervorming, toen men feitelijk nog 
niet zag, dat er een nieuwe godsdienst was ontstaan en men de 
ongunst der tijden enkel nog kon beschouwen als een straf van 
God voor de menselijke 'misdaden der eeuw'167. 

Vergelijken wij nu ons liedeken met dat van Hildegaers
berch, dan valt het op, dat het laatstgenoemde een uitvoerig 
relaas geeft van de gebeurtenissen te Amsterdam op de middel
eeuwse wijze uitvoerig ingeleid en gevolgd door de gebruike
lijke wonderlijke genezingen, zoals wij dat in alle heiligen-
kronieken vinden, o.a. in die waarop het toneelspel 'Van den 
heyligen sacramente vander nieuer vaert' gebaseerd is168. 
Willem van Hildegaersberch is aldus niet meer dan degene die 
van een bekend verhaal een vlotte berijming heeft gegeven. 
Het Heilig Sacrament zelf en het wezenlijke van zijn waarde 
gaan volkomen schuil onder het wonderdadige gebeuren. Wat 
erover gemeld staat, is slechts zo miniem, dat wie niet weet wat 
er met het Sacrament des Altaars is bedoeld, dit niet uit het 
verhaal zal kunnen opmaken. 

Hiermede, nl. met deze objectieve weergave van een gebeur
tenis, staat het liedeken uit het Graafse handschrift wel in 
grote tegenstelling. Ons liedeken geeft geen louter verhaal, 
doch een mengeling van verhaal en gevoelens. Staat bij Hilde
gaersberch het wonder centraal en het Sacrament zelf op het 
tweede plan, in ons liedeken staat juist het Sacrament centraal 

344 



en is het wonder uiteindelijk bijzaak. Zeer veel nadruk wordt 
daarin in elk geval gelegd op het Sacrament, terwijl bij Hilde-
gaersberch nauwelijks meer dan de naam ervan genoemd wordt. 
Duidelijk staat het Sacrament zelf op de voorgrond in de strofe 
7. Het bloed dat uit de hostie kwam, herinnert de maker van 
het Brusselse liedeken onmiddellijk aan het bloed van Christus, 
zoals wij in strofe 5 vinden. Het begin en het einde van dit lie
deken bieden een duidelijke heenwijzing naar de verering van 
het Sacrament zelf: 

Laat ons dan d'goetheijt prijsen 
die den schepper aen ons doet 
als hij met sijn vlees comt spijsen 
en ons laven met sijn bloet 
die te brussel heeft bewesen 
dat hij met sijn lichaem is 
en met bloet en geest en wesen 
heel waerachtigh inde mis189. 

Niet het wonderverhaal is oorzaak en doel van dit liedeken, 
maar de innerlijke eerbied, de intense religiositeit, die het be
lang van het Sacrament voor het geestelijke leven van ieder 
mens heeft doorproefd en doorschouwd en in enthousiasme dit 
aan anderen wil verkondigen. Niet de zakelijke toon van het 
verhaal overheerst hier, maar de gevoelige woorden van de 
lyriek. Het verhaal is slechts aanleiding en zelfs wordt het niet 
in zijn volledigheid verteld, doch in flarden, verward zelfs, 
treedt het gebeuren langzaamaan ons voor de geest. Het is 
daarom, dat wij ook in de latere wonderverhalen een totaal an
dere toon beluisteren dan in de middeleeuwse mirakelliedekens. 

Een nog directer tegenstelling met de middeleeuwse liederen 
op het Sacrament des Altaars vormen de overige latere liederen. 
Deze zijn in het geheel niet verhalend170, doch sterk aansporend 
om te profiteren van het grote nut dat het Sacrament ons biedt. 
Zij uiten onomwonden de aanwezigheid van God in de gedaante 
van brood en wijn en trekken daaruit hun pastorale conclusies. 
Zij wekken rechtstreeks de zondige mens op tot deelneming 
en spreken direct hun liefde voor God, Die zulks deed, uit. Zij 
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zijn alle hymnisch van aard en tonen daarnaast hun moralis
tisch karakter. 

Tot besluit van dit hoofdstuk moeten wij dan ook vaststel
len, dat de Sacramentsliedekens uit het Graafse handschrift 
typische vertegenwoordigers zijn van het zeventiende-eeuwse 
genre en een plaats verdienen onder de functionele liedekens 
van hun tijd. 

c. Heiligenliedekens 

In het Graafse handschrift treffen wij 24 liedekens aan op 
HeiUgen. Het zijn er 11 op Maria, 2 op Mechtildis, 2 op There
sia en telkens één op Aloysius Gonzaga, Elisabeth, Anna, 
Franciscus Xaverius, Helena, Willibrordus, Susanna en Stanis
laus a Kostka, terwijl bovendien nog één liedeken spreekt over 
de volgende acht Dominicaanse Heiligen: Dominicus, Petrus 
van Milaan, Anthonis van Florence, Thomas van Aquinen, 
Vincentius Ferrerius, Hyacintus, Raymundus en Catharina 
van Siena. 

Op zich is het geenszins merkwaardig, dat er in ons hand
schrift heiligenliedekens voorkomen. Dit is immers typerend 
voor heel de kathoheke litteratuur van oeroude tijden af. Het 
is ook begrijpelijk, want Heiligheid is een kenteken van het 
kathoUcisme en het doel van het streven van elke katholiek171. 
Overal bij gevolg, waar zich de Heiligheid manifesteert, trekt 
deze de aandacht en de sympathie van het gehele katholieke 
volk. En het heiligenliedeken is niet meer dan een van de uitin
gen daarvan. 

Het voorkomen van heiUgenhedekens op zich is dus geens
zins eigenaardig te noemen of typerend voor die tijd of dat 
klooster. Wij treffen ze immers evengoed aan in de middel
eeuwse geestelijke liederenbundels. Doch wel menen wij enkele 
typische verschillen tussen het middeleeuwse en het latere 
geestelijk lied te kunnen constateren. 

Overzien wij het middeleeuwse geestelijk lied, dan treffen 
wij daarin de volgende heiligenliedekens aan: ongeveer 75 
Marialiedekens172; 9 liedekens op de H. Barbara; 5 op de H 
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Franciscus van Assisië ; 3 op de H. Clara ; 2 op St. Hieronymus ; 
2 op St. Agnes; en telkens één op St. Quintinus, St. Ursula, 
St. Maria Magdalena, St. Caecilia, St. Gertrudis, St. Johannes 
apostel, St. Lebuinus, St. Katharina en St. Margriet173. 

Stellen wij nu het aantal overgebleven middeleeuwse geeste
lijke liederen op 600 - Knuttel somt er 574 op - , dan is het 
aandeel van de heiligenliedekens 17,5% of 105 van de 600; 
daarvan vormen de Marialiederen het leeuwendeel, zodat het 
percentage met uitzondering van de Marialiederen slechts 5 % 
of 30 op de 600 is. Berekenen wij nu deze percentages over ons 
handschrift, dan krijgen wij voor alle heiligenliederen 19,2% of 
24 op 125 en met uitzondering van de Marialiederen 10,4% of 
13 op 125. De percentages voor de Marialiederen afzonderlijk 
zijn voor het middeleeuwse lied 12,5% en voor het Graafse 
handschrift 8,8%. 

Wij willen aan deze percentages zeker geen grote waarde toe
kennen; het komt ons echter voor, dat zij een duidelijke illu
stratie vormen van het feit, dat het heiligenlied in de geeste
lijke liedekens na de hervorming een groter plaats bekleedt dan 
in dat ervóór; en bovendien, dat vooral het heiligenlied, dat 
geen Mariabed is, na de middeleeuwen een zeer sterke stijging 
vertoont. 

De stijging van het aandeel van de heiligenliedekens aan het 
geestelijk lied na de hervorming, is voornamelijk te danken aan 
het grotere aantal niet-Mariale heiligenliederen. De percen
tages immers die wij berekenden, hebben meer dan inci
dentele waarde; zij zijn symptomatisch. Dit blijkt reeds, wan
neer wij ook van een andere bundel dezelfde percentages be
rekenen. 'Het Paradijs der Geestelijcke ende Kerckelijcke Lof-
sanghen... ' door Salomon Theodotus bevat in eerste drukvan 
1621 176 liederen, waarvan er 27 in het Latijn geschreven wer
den. Wanneer wij nu deze 27 Latijnse liedekens, die trouwens 
alle ook vertaald weer werden gegeven, buiten beschouwing 
laten, bevat deze bundel 149 Nederlandse liedekens. Hier
van zijn er 37 op heiligen geschreven, waaronder dan nog 20 
Marialiederen. Aan heiligenliederen bevat deze bundel dus 
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nagenoeg 25%. Hierbij lieten wij dan nog buiten beschouwing 
de algemene heiligenliederen, zoals die in de bundel voorkomen 
op 'Allerheiligen' en op de groepen van heiligen als de 'Confes-
sooren', de 'Martelaren' e.d. In onze berekening hebben wij dus 
alleen de persoonlijke heiligenliedekens opgenomen. Analyseren 
wij deze 25% nader, dan blijkt, dat het aandeel van de Maria-
liederen in deze bundel 13,4% is en dat van de overige heiligen
liederen 11,4%. Ook hier valt ons dus weer de sterke stijging 
op, die het aantal heiligenliederen in het geheel heeft onder
gaan en dat deze stijging vooral te danken is aan de vergroting 
van het aantal liedekens op andere heiligen dan Maria. 

Deze beschouwing op zich zou welhaast voldoende geacht 
kunnen worden om het feit acceptabel te maken, dat het 
aandeel van de heiligenliederen sinds de middeleeuwen een 
sterke stijging vertoont. Er zijn echter nog enkele andere feiten 
waarop wij hier wensen te wijzen en welke de gedane bewering 
kunnen staven. Sinds de hervorming is de liedbundel, die uit
sluitend aan heiligenliederen werd gewijd, geen uitzondering 
meer. Stalpart van der Wiele opent met zijn 'Gvlde laers Feest
daghen' de rij van bundels, die enkel en alleen aan de heiligen
liederen werden gewijd. Doch ook in de overige bundels, waar 
dus niet enkel heiligenliederen in staan, wordt telkens een ruime 
plaats opengelaten voor het heiligenlied. 

Er is echter nog een ander feit te noemen, waaruit duidelijk 
de vergroting van het aantal heiligenliederen na de hervorming 
blijkt. Daarmede betreden wij dan tegelijkertijd het terrein 
van de wezenlijke verschillen in het heiligenlied vòòr en na de 
hervorming. Dit feit is de veelheid van heiligen die na de her
vorming bezongen werden en steekt scherp af tegen de kleine 
kring van heiligen, aan wie de middeleeuwen een liedeken wijd
den. Bij diverse liedekensdichters - men denke aan Stalpart 
van der Wiele - bestaat duidelijk het streven om voor iedere dag 
van het jaar een heiligenlied te hebben. Het kan dus wel niet 
anders, of het aantal heiligenliedekens moet een sterke uitbrei
ding hebben ondergaan. 

Wij wezen er zo juist reeds op, dat de tegenstelling met be-
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trekking tot het aantal heiligenliedekens dat in de middel
eeuwen en in de latere tijd voorkomt, niet op louter oppervlak
kigheden en uiterlijkheden is gebaseerd. De tegenstelling houdt 
een wezenlijk verschil in, wanneer men let op de achtergronden 
waarop de geringe en de grote verscheidenheid in de bezongen 
heiligen steunt. 

De middeleeuwse beperktheid en de latere ruimheid in hei
ligenliederen mag immers niet zonder meer aan toevalligheid 
worden toegeschreven. Evenmin valt het aan te nemen, dat de 
heiligenliedekens in belangrijke mate verloren zouden zijn ge
gaan, terwijl de overige geestelijke liederen veelvuldiger be
waard gebleven zijn. Trouwens er bestaat nog altijd een mid
deleeuwse volksliteratuur, waaraan wij het voorkomen van 
heiligen onder het volk zouden kunnen toetsen. 

Wanneer wij een verklaring voor dit merkwaardige verschil 
willen geven, dienen wij in het bijzonder te letten op de bezon
gen heiligen zelf. Doen wij dit eerst met betrekking tot de 
middeleeuwse heiligen, dan moeten wij constateren, dat er tus
sen de middeleeuwse heilige en zijn troubadour welhaast een 
externe persoonlijke relatie bestond. Van de negen liedekens op 
de H. Barbara ontstonden er zeven in het klooster Sint-Barba-
radael174, dat speciaal aan haar gewijd was ; één ervan is te vin
den in het 'Deuoot Profitelyck Boeckcken' onder no. XVI en 
daarin wordt Barbara aangeroepen als 'vrouw vander biech-
te'175, waaruit reeds haar speciale functie en verhouding tot de 
schrijfster kan blijken; het andere liedeken vonden wij bij De 
Vooys op blz. 65-6617e en hierin wordt in vs. 28 gesproken van 
'uwen kynderen', terwijl in de vs. 35-36 vermeld staat, dat 
naast Maria de H. Barbara boven alle andere heiligen vereerd 
dient te worden. Van al de negen liedekens op de H. Barbara 
valt er dus een persoonlijke relatie tussen de heilige en de 
dichter (es) te bespeuren. 

De vijf liedekens op Sint Franciscus en de drie op Sint Clara 
ontstonden kennelijk in de kringen van de derde orde van Sint 
Franciscus, vanwaaruit - zoals Knuttel reeds heeft opge
merkt177 — het hele geestelijk lied in de middeleeuwen sterk 
werd beïnvloed178. 
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Hiermede hebben wij reeds van vijftien van de dertig heiligen
liederen in totaal, exclusief de Marialiederen, aangetoond dat 
er van een rechtstreekse band tussen heilige en schrijver ge
sproken kan worden. Ook van de resterende vijftien kan men 
nog herhaaldelijk een dergelijke persoonlijke gebondenheid con
stateren, b.v. bij Sint Lebuinus. Het moet dus wel zo zijn, dat 
de middeleeuwse mens de keuze van zijn heilige enkel en alleen 
liet afhangen van zijn toevallige persoonlijke betrekking tot die 
heihge. Het ging de middeleeuwer dus niet zo zeer om de heilige 
als heilige dan wel om de heilige als een speciale goede kennis. 

Het komt ons voor, dat vanuit dit gezichtpunt het middel
eeuwse heiligenlied op de meest duidelijke en juiste wijze te 
typeren valt, zowel wat de keuze aangaat als wat de wijze van 
behandelen van de heilige in het heiligenlied betreft. Ook ligt in 
deze opvatting in de kiem het verval besloten, dat in de loop 
van de middeleeuwen de heiligenverering heeft verkracht179. 

Wanneer dit echter zo is, dan is het latere heiligenlied wezen
lijk anders van opzet en uitwerking. Daarin immers gaat het 
niet meer om de heilige als goede kennis, maar om de heilige 
als heilige. Vandaar dat niet enkel binnen de gezichtskring van 
de schrijvers getrokken worden die heiligen die om een of an
dere reden plaatselijke reputatie genoten, doch dat elke heilige, 
wie hij ook zij en waarvandaan hij ook kwam, voor de dichter 
in aanmerking kwam om bezongen te worden als zijnde heilig. 
Een duidelijke onderstreping van deze idee treffen wij aan bij 
Stalpart van der Wiele, die gaarne de voorspraak van de heili
gen inriep, doch die daarbij niet uitging van bepaalde gevierde ~ 
dus bekende en bevriende heiligen - , maar van de heilige van 
de dag, waarop hij hulp van boven zo zeer behoefde180. Ook 
hierin vinden wij duidelijk terug het afstand nemen van de 
heihge als speciale kennis en het benaderen van de heilige als 
heilige. 

In de zeventiende eeuw is duidelijk waar te nemen de be
langstelling voor alle heiligen. Wij vinden dit in de stoot, die 
toen gegeven werd aan de hagiografie en de hagiologie door de 
befaamde Bollandisten181; wij vinden dat ook in het bekende 
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werk, dat ook tal van herdrukken en vertalingen heeft beleefd, 
van de Spanjaard Ribadeira, dat in het Nederlands vertaald 
werd door Rosweyden182. De kennis en als gevolg daarvan de 
verering voor alle heiligen zonder onderscheid werd in die tijd 
een feit. 

Van hoge kerkelijke zijde werd deze ontwikkeling ten zeerste 
gestimuleerd, zoals uit de betrokken bepalingen van het Con
cilie van Trente blijkt183. Aan de canonisatie door het volk184 

werd toen voorgoed een einde gemaakt, waardoor dus van 
officieel kerkelijke zijde de algemeenheid van de heilige werd 
geaccentueerd in tegenstelling tot de lokale beperktheid van de 
middeleeuwse heilige. 

Het komt ons voor, dat dit feit van de veralgemening van de 
heiligen een eigen stempel gedrukt heeft op de heiligenverering 
en het heiligenlied na de hervorming. Doordat immers de hei
lige voortaan als heilige vereerd werd, los van alle tijdelijke of 
plaatselijke bindingen, kwam het bijkomstige in de heiligen
verering, dat vaak tot een zeker sacraal chauvinisme en onder
linge rivaliteit leidde185 voor het grootste deel te vervallen en 
werd het wezenlijke van de heilige steeds sterker op de voor
grond geplaatst. De heilige kreeg daarmede zijn wezenlijke 
functie in de katholieke geloofsbeleving. Hij wordt minder ge
vierd als sieraad - zoal niet trekpleister188 - van de plaats of 
streek en minder als paradepaardje van zijn orde en meer als 
een volkomen 'geslaagd', d.w.z. als een volkomen kathoheke 
mens. Overheerste in de middeleeuwen in de heilige de wonder
doener, thans gaat hoe langer hoe meer de deugdbeoefenaar 
overheersen, zoals ook de hagiografieën uit de latere tijden ons 
doen zien187. Terwijl in de middeleeuwse hagiografie na het 
legendarische leven van de heilige een lange lijst van wonderen 
werd opgesomd door de grootheid van de heilige bewerkstel
ligd en dan ook enkel dienende om diens grootheid te be
wijzen188, volgde na de levensbeschrijving van de heilige in de 
zeventiende eeuw een apart - vaak zeer uitvoerig - hoofdstuk, 
waarin uitvoerig de deugden en de deugdbeoefening van de be
trokken heilige geschilderd werden189. 
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In dit opzicht kunnen wij dan ook duidelijk de verschillen 
constateren tussen het middeleeuwse en het latere heiligenlied. 
Het wonderdadige element dat stereotiep en kenmerkend is 
voor het middeleeuwse liedeken, ontbreekt in het Graafse 
manuscript voor het grootste gedeelte. Daartegenover staat, 
dat juist in het Graafse heiligenliedeken die trekken naar voren 
treden, die het liedeken tot een functioneel liedeken maken. De 
heiligenverering heeft immers tot intrinsieke taak aan de men
sen de heilige voor te stellen als voorbeeld en aldus de mensen 
tot navolging te prikkelen190. In het Graafse heiligenliedeken 
ontbreekt dit uitgesproken voorbeeldige karakter geen enkele 
keer, terwijl in de middeleeuwse liedekens nauwelijks daarop 
gewezen wordt. 

Tussen het middeleeuwse en het latere heiligenlied zijn er 
dan ook twee typerende verschillen te constateren : tegenover 
de middeleeuwse gebonden keuze staat de latere vrije keuze en 
tegenover de middeleeuwse zucht naar wonderdadige heiligen 
staat de latere ten-voorbeeld-stelling van de heilige. 

Men kan zich afvragen, waarop deze typerende veranderin
gen zijn gebaseerd om aldus een basis te leggen voor een ge
zonde waardering van het latere heiligenlied. 

Uiteindelijk moeten dezelfde oorzaken die ook de verande
ring ten aanzien van het kerstlied en ten dele die van het Sa
cramentsliedeken bewerkt hebben, ook op het heiligenlied inge
werkt hebben191. Door de verwatering van het laat-middel-
eeuwse geloofsleven, waardoor op de loutere buitenkant van de 
godsdienst de volledige nadruk kwam te liggen en de diepe 
godsdienstige kern volledig werd overspoeld, was ook het 
heiligenlied tot onaanvaardbare excessen uitgegroeid, waar
van men in het volksboek van Jan van Beverleye192 een typi
sche en walgelijke uiting vindt. Het is dan ook geenszins ver
wonderlijk, dat de hervorming met scherpe aanvallen tegen de 
heiligenverering van start ging. Ten dele zeker volkomen te
recht. Anderzijds echter behoort de heiligenverering voor de 
nog altijd sterk traditioneel gebonden katholiek tot een niet te 
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verwaarlozen onderdeel van zijn geloofsbeleving, zodat de ab
solute verwerping ervan door de protestanten een katholieke 
reactie teweeg bracht, die de heiligenverering grondig wilde 
zuiveren, doch niet geheel en al wilde laten vervallen193. 

Deze gezuiverde heiligenverering, die later door het Concilie 
van Trente werd gesanctioneerd194, moest aldus wel in de rich
ting gaan van de integrering van de heiligenverering in de 
katholieke geloofsbeleving en moest daarom wel zeer sterk func
tioneel gericht worden. 

Dit had voor het latere heiligenliedeken duidelijke gevolgen. 
Op de eerste plaats kwam het exclusief wonderlijke te vervallen 
en werd zelfs het aantal legenden welhaast geminimaliseerd. In 
plaats van de wonderverhalen traden in het latere lied met 
klem naar voren de deugden van de betrokken heilige. 

Op de tweede plaats is het duidelijk, dat er tussen de indivi
duele vereerder en zijn heilige een sterke emotionele band gaat 
ontstaan. Sterker dan in de middeleeuwen treedt de heilige 
binnen in het persoonlijke leven van de mens. Steeds meer 
wordt hij of zij voor hem een uiting van de geloofsbeleving zelf. 
Het is daarom, dat wij zo duidelijk kunnen constateren, dat er 
een zeer groot verschil in emotionaliteit bestaat tussen het 
heiligenlied vòòr en na de hervorming. Treffen wij vòòr de her
vorming vooral en bijna uitsluitend epische heiligenliederen 
aan, na de hervorming ging het lyrische en didactische heiligen
lied bijzonder sterk overheersen. Het epische element werd in 
elk geval sterk op de achtergrond gedrongen ; het is nooit meer 
dan enkel aanleiding en uitgangspunt, terwijl de betekenis van 
de heilige voor het persoonlijke godsdienstige leven van de 
schrijver of schrijfster op de absolute voorgrond wordt ge
plaatst. Zelfs is de motivering voor het schrijven van dit liede
ken gelegen in het voorbeeldige karakter van die heilige voor 
alle mensen, waardoor vanzelf het didactische element in de 
latere liedekens zijn ontstaan en zijn verantwoording krijgt. 

Het derde verschil dat wij menen te moeten constateren tus
sen het middeleeuwse en het latere heiligenlied, is de systema
tische belangstelling voor de heiligen na de hervorming tegen-
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over de eclectische wijze van de middeleeuwen, waarover wij 
reeds gesproken hebben1*5. 

Nu geldt weliswaar deze tegenstelling voor het Graafse manu
script in mindere mate, want daarin schijnen de gekozen heiligen 
allen op een zekere middeleeuwse verwantschap tussen heilige 
en dichteres gebaseerd te zijn. Het Graafse handschrift is echter, 
zoals wij reeds herhaaldelijk gezien hebben, een bloemlezing 
uit de gekende liedekens en als zodanig valt dit verschil niet 
te beschouwen als een argument tegen de gegeven stelling van 
het systematische enerzijds en het eclectische anderzijds. Ook al 
vinden wij in het Graafse manuscript in zekere zin een middel
eeuwse binding van heilige en schrijfster, dan betekent dit nog 
niet, dat daarmee in het Graafse klooster ook alle systemati
sche heiligenverering ontbrak. Ook het Graafse handschrift 
toont duidelijk aan, dat deze breedheid van heiligenverering 
daar in de kiem aanwezig was. Enerzijds vinden wij op de 
H. Franciscus van Assisië, die in het Graafse klooster stellig 
zeer bijzonder vereerd werd, geen enkel liedeken; anderzijds 
wijst ons het liedeken op de Dominicaanse heiligen erop, dat 
ook voor onbekende heiligen in het Graafse klooster belang
stelling en aandacht bestond. 
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dergelijke wijze van reclame voor eigen bundel wijst er, dunkt ons, op, 
dat de voorkeur in die tijd uitging naar het zeventiende-ceuwsc lied en 
met naar het middelnederlandse 

85 Zie boven, blz 138-144 
86 Prof Dr J van Mierlo De Middelnederlandsche Letterkunde, dl II , 

blz 189-213 Vgl Dr Jos Schrijnen Nederlandsche Volkskunde, dl II, 
2e druk (Zutphcn, MCMXXXIII), blz 223-226 

87 Vgl Schrijnen, 1 с , dl II , blz 224 over het 'zersingen' van het lied 
Overigens vmdt men bij Van Duyse Het oude Nederlandsche Lied, tal 
van voorbeelden van afwijkende versies van hedekens 
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88 Zie boven blz 108 
89 Mak Kerstvoorstellingen, blz 109-110 
90 Zie boven blz 160-163 
91 Eselkijn vinden wij bij Mak Kerstliederen nos XXV, str 6, XXVII, 

str 8, XXX, str 7, 8, 9, XXXI, str 3, XXXIII, str 9, XL, str 6, 
XLII a, str 10, LXVII, str 7 Ezclinne vinden wij in XLII-b, str 8 

92 Mak Kerstliederen XLII-a, vs 26-28 
93 Mak Kerstliederen XLII-b, vs 61-64 
94 Mak Kerstvoorstellingen, blz 244—245 
95 Zie boven blz 192-193 
96 Maunts Sabbe Brabant in ' t Verweer, blz 248 
97 Mak Kerstliederen, nos IX, str 18, XII, str 5, XIV, str 6, XVIII, 

str 11, XXII, str 2, XLVIII, str 7, LXV, str 8 
98 Wij zouden het kerstgebeuren volgens het Graafse handschrift aldus 

kunnen omschrijven Uit louter liefde voor de mensheid en om deze te 
verlossen werd Gods zoon naakt en bloot in een koude middernacht in 
het armelijke stalletje van Betlehem geboren uit de zuivere maagd Maria 
Hij werd door zijn moeder in armoedige doeken gewikkeld en op wat hooi 
en stro in een kribbe gelegd Een os en een ezel trachtten met hun adem 
het kindeke, dat rilde van kou en huilde van honger, dorst en verdriet, 
te verwarmen De herders werden op het veld door de engelen gewaar
schuwd en kwamen naar het stalletje om het kerstekind hun giften aan te 
bieden Ook de drie koningen, geleid door een heldere ster, kwamen naar 
Betlehem en gaven het kindje mirre, wierook en goud 

99 Mak Kerstliederen, nos XVII, str 6, XVIII, str 6, XXIII , str 10, 
XXVI, str 6, XXIX, str 1, XXX, str 4, XXXII, str 5 

100 Vgl Hs Grave, no VI, blz 13-15, vs 12 
101 Mak Kerstliederen, nos XVII, str 6, XLV, str 12, XLVIII, str 5 
102 Mak Kerstliederen, nos XXXVII, str 1, 2, 7, XCIV, str 2, blz 145, 

XLIX, str 28, XLV, str 13, 14 Vgl Mak Kerstvoorstellingen, blz 203 
103 Numen 24 14 'Een ster rijst omhoog uit Jakob, Een schepter komt uit 

Israel op' Ook in de middelnederlandse kerstliedekens wordt herhaalde
lijk een beroep op Balaam gedaan Vgl Mak Kerstliederen XLV, str 
13-14, Mak Kerstvoorstellingen, blz 200-201 

104 Mak Kerstvoorstellingen, blz 205-207 
105 Mak Kerstliederen, nos I, str 2, L, str 1 
106 Mak Kerstliederen, nos XLIV, str 5, XLVII, str 8, LIV, str 5, 

LXIX, str 1 Vgl Hs Grave, nos L, blz 89 passim, LXXI, blz 129, 
vs 23 

107 Mak Kerstvoorstellingen, blz 213 Vgl Hs Grave, CXXIV, vs 14 
108 Mak Kerstvoorstellingen, blz 222 Vgl Hs Grave, CV, blz 189, vs 65. 
109 Mak Kerstvoorstellingen, blz 144-147 Vgl Hs Grave, nos VI, blz 13, 

vs 10, VIH, blz 18, vs 8, XIX, blz 34, vs 13, IL, blz 87, vs 2, LIX, 
blz 101, vs 2 3 , L X X I I I , blz 134, vs 12 

110 Mak Kerstvoorstellingen, blz 33 
111 Mak Kerstvoorstellingen, blz 21 
112 Mak Kerstvoorstellingen, blz 38-39 
113 Hs Grave, nos LXXIII , blz 134, vs 37, Cl, blz 182, vs 13 
114 Vgl В H Molkenboer O Ρ De Η Eucharistie in de Literatuur In 

Gedenkboek van het Ferste Diocesane Eucharistische Congres in het 
bisdom Haarlem (Amsterdam, 1922), blz 89-102 

115 Horae Belgicae X Niederlandische Geistliche Lieder des XV Jahrhun
derts Aus gleichzeitigen Handschnften herausgegeben von Hoffmann 
von Fallersleben (Hannover, Carl Rumpier, 1854) 

358 



116 Een Deuoot ende Profitelyck Boecxken, uitgegeven door D F Scheur
leer ('s-Gravenhage Nijhoff, 1889) 

117 Gedichten van Willem van Hildegaersberch, uitgegeven door Dr W 
Bisschop en Dr E Verwijs ('s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1870) 

118 Zie hierboven blz 250-255 
119 Cordonnier Le Culte du Samt-Sacrement, ρ 94-111 Chapitre VII, 

Institution de la fête du Saint-Sacrement 
120 Boccaccio II Decamerone Eerste dag Eerste geschiedenis 
121 Adrianus van Loo De Levens der Hey lige van Λ ederlant Te Ghendt, 

1705, dl I, blz 222 geef t a l s j a a r t a l - e venais P o u r r a t t I I , ρ 509-1246 
op, Cordonnier e a geven echter 1247 

122 Van Loo Levens, dl I blz 221-224 
123 Encyclopaedie van het Katholicisme, dl I I I (Paul Brand η ν , Bussum, 

MDCCCCLVI), blz 221-224 
124 Dr F Pijper Middeleeuwsch Christendom De Vereering der H Hostie 

(Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1907), blz 72-74 
125 Dr С G N de Vooys Middelnederlandse Legenden en Exempelen 

Herziene en vermeerderde uitgave (J В Wolters U M , Groningen-
DenHaag, 1926), hoofdstuk VII, blz 230-240 

126 Knuttel Geestelijk Lied, blz 62 
127 Kort Verhael van het miraculeus Η Bloed onzes liefs heere Jesu Christi, 

hetwelk zig vertoond heeft tot Boxtel, in ' t omstooten van den ge-
consacreerden kelk in het h sacrificie der misse, nu honderd jaeren 
berustende tot Hooghstraeten T'Antwerpen, Wed van Michiel Bruers, 
(1770) 

128 'Het bewogen geloof van dien tijd wilde zich altijd onmiddellijk omzetten 
in bonte en gloeiende verbeelding De geest meende het wonder te hebben 
begrepen, wanneer hij het voor oogen zag De behoefte, om het onuit
sprekelijke onder zichtbare teekenen te aanbidden, schiep steeds nieuwe 
figuren' Zie Huizinga Herfsttij 6e dr 1947, blz 289 

129 Mgr A Le Roy La Religion des Primitifs 6e dr (Pans, MCMXXV), 
ρ 69-72 La psychologie du Primitif 

130 'Een overvloed van beelden en schilderijen maakte de kerken tot stapel
plaatsen van het devotieparticularisme, een met te stelpen stroom van 
nieuwe hymnen en gebeden ontwrichtte de liturgie Ook waren de bij 
zulke nieuwe officies gefabriceerde rubrieken vaak van zulk een aard, 
dat de nadruk van de hoofdgedachte der Mis, de onbloedige vernieuwing 
van het Calvane-offer, verlegd werd naar bijzaken en voedsel gegeven 
werd aan een tot bijgeloof overhellende sensatiezucht' Zie Rogier 
Geschiedenis van het Katholicisme dl I, blz 85—86 

131 Dr Gustav bchnurer Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen, deel I I I , 
(Haarlem, 1941), blz 222-248 

132 Prof dr August Vermeylen (Van de Catacomben tot Greco, Amster
dam, MCMXLVI, blz 307) merkt naar aanleiding van de vijftiende-
eeuwse kunst op 'De godsdienst neigt tot bekoorlijker glimlach, ver-
menschelijkt tot gemeenzamer vertrouwelijkheid, knjgt een wereldsch 
tintje' 

133 Knuttel Het Geestelijk Lied, blz 104 
134 Pourrat Spiritualité, t I I , ρ 507-511 Vgl hierboven, blz 251-253 
135 id i b , p 513-515 
136 De Vooys Legenden, blz 230-240 Vgl Pijper De Vereermg, ρ 26-60 
137 Het veelvuldige gebruik van de exempelen ш de sermoenen wijst daar 

reeds volledig op Zie De Vooys Middelnederlandse Legenden en 
Exempelen (Wolters, 1926), blz 1-5 
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138 J J Mak Kerstlynek door alle eeuwen (Utrecht-Brussel, MCMXLVIII) 
biz 11-12 

139 De middeleeuwse handschriften met geestelijke liedekens danken vrijwel 
steeds hun ontstaan aan zustcrskloosters Vgl Mak Middeleeuwse 
Kerstliederen, blz XXVI-XXVII 

140 De Vooys Legenden, blz 6-29 
141 F A M Daniels O Ρ Meester Dire van Delf (Nijmegen-Utrecht. 1932) 
142 Molkenboer Eucharistie in de Literatuur, blz 89—102 
143 Paul Fredencq Corpus Documentorum Inquisitioms haeret prov 

Ncerl I I (1896), ρ 194 seq 
144 Jos Wmkelmeyer Het Η Sacrament van Mirakel te Amsterdam (Am

sterdam, С L van Langenhuysen, 1889) 
145 Een koster had aan een aantal joden, die met geloofden dat de geconsa

creerde hostie Christus' lichaam en bloed was, zo'n geconsacreerde Hos
tie verkocht Na allerlei bespottingen sneden de joden de Hostie in stuk
ken en er stroomde volop bloed uit De koster en de joden kregen hun 
gerechte straf en het volk vierde een groots eerherstel 

146 Molkenboer Eucharistie, blz 92-94 Deze hymne wordt toegeschreven 
aan S Thomas van Aquinen 

147 'Aan de nieuwe bezieling, die van het na-Trentse Katholicisme uitging, 
heeft het godsdienstig lied in ruime mate aandeel Het beleeft in deze 
periode een bloeitijd, die in belang geenszins moet onderdoen voor de 
beste jaren van de religieuze lyriek in de Middeleeuwen Groot is dan ook 
het aantal liedercnverzamelingen, dat in de eerste decennia van de 17e 
eeuw het licht ziet De motieven van de hierin opgenomen gezangen ver
tonen voor een belangrijk gedeelte een traditioneel karakter, evenwel 
zijn de liederen zelf geheel nieuw met uitzondering van een vijftiental 
overbekende Kerst- en Mariahederen, die zo mondgemeen geworden 
waren dat de uitgevers het met waagden ze om te werken of te moderni
seren' Zie Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, vijfde 
deel ('s-Hertogenbosch-Brussel, ζ j ), blz 408 

148 Daniel Bellemans Het Citherken van Jesus spelende sestich nieuwe liede
kens op het groot jubilé van het Η Sacrament van Mirakel tot Brussel 
(Den II druck Brussel, Jacob van de Velde, 1675) 

149 Rogier (Geschiedenis van het Katholicisme, dl I, blz 83) merkt over dit 
stuk op, dat hierin m tegenstelling tot in vele middeleeuwse verhalen de 
H Hostie naar waarde geschat wordt 

150 Dr J J Mak De Gedichten van Anthoms de Roovere (Zwolle, 1955), 
blz 135-148 Vgl ib , blz 37-45 

151 Pijper Vereering, blz 74-85 
152 Vgl Pijper, blz 75 en 83 
153 Deze invloed valt o a duidelijk te bemerken bij Ruard Tapper, de be

kende groot-inquisiteur Zie Pijper, blz 87-94 Vgl ib , blz 94—100, 
waar andere katholieke reacties worden besproken 

154 Kardinaal de Jong Handboek der Kerkgeschiedenis, dl I I I , 4e dr , 
blz 144-145 

155 Max Риск van Wely Het bloeitijdperk van het Nederlandse Volkslied, 
blz 132 

156 Rovemus en Neercassel verboden het zingen van Nederlandse liederen 
onder H Mis Vgl Mag Dr Ρ Polman o f m Godsdienst in de gouden 
eeuw (Het Spectrum, MCMXLVII), blz 65-66 

157 Prof dr J van Mierlo De Middelncderlandsche Letterkunde, dl I I 
's-Hertogenbosch-Brussel, z j ), blz 110-114 

158 'Van geestelijke hulp zo goed als verstoken leefden de gelovigen onder 
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de schrik der eerste plakkaten en durfden zich nauwelijks roeren' Zie 
Polman Godsdienst in de gouden eeuw, blz 56 Vgl Rogier Geschiede
nis van het Katholicisme, dl I, passim 

159 Men zou er in dit verband op kunnen wijzen, hoe zeer indie tijd de berijm
de samenvattingen van de katholieke leer in zwang waren 

160 Gedichten van Willem van Hildegaersberch, no LXXXIV, blz 174-179 
161 Zie boven blz 192 
162 Zie boven blz 137 
163 Dit hedeken bewijst bekendheid met de 'sinter goelen kerek' (vs 66) en 

de auteur schijnt bekend met de gang van zaken in de processie daar 
Zievs 65-72 en 93-95 

164 Hs Grave, CX, blz 196-198, vs 11, vs 73-76 
165 i b . v s 15 
166 i b , vs 73-80 
167 Hs Grave, no CVI, blz 190, vs 7 
168 W J M A Asselbergs en A Ρ Huysmans Het Spel vanden Heilighen 

Sacramente vander Nyeuwervacrt (W E J Tjeenk Willink, Zwolle, 
1955), blz 11-37 

169 Hs Grave, no CX, blz 196-198, vs 57-64 
170 Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, dl V ('s-Hertogen-

bosch-Brussel, z j ) blz 408-413 
171 Dr B a l d u i n u s O F M Cap De Heiligheid der Kerk In De Katholieke 

Kerk, derde deel (Kortrijk-Utrecht, ζ j ), blz 985-1094 
172 Het juiste aantal is zeer moeilijk te bepalen, daar de scheiding tussen 

Kerstlieden Marialied met altijd gemakkelijk te trekken is Vgl Knuttel 
Geestelijk Lied blz 89-93 

173 Knuttel Geestelijk Lied, blz 513-543 
174 Vgl Knuttel Geestelijk Lied blz 59-62 
175 Scheurleer DPB, blz 36-37, zie vers 6 
176 С G N de Vooys Verspreide Mnl Geestelijke Gedichten, Liederen en 

Rijmspreuken In Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde, 
23ejg 1904. blz 41-79 

177 Knuttel Geestelijk Lied, blz 16-41 
178 Zo wijst Mak (Kerstvoorstellingen, blz 89) erop, dat de doorwerking en 

versterking van de contrastwerking in de latere middeleeuwen voor een 
groot deel te danken is aan 'de golf van franciscaanse gevoels- en ar-
moedecultus' Hetzelfde zou men o ι kunnen opmerken naar aanleiding 
van de overaksentuenng van de armoede en de armelijke omstandigheden 
bij de geboorte in de stal van Betlehem 

179 Rogier (Geschiedenis van het Katholicisme, dl I, blz 85) spreekt van 
de 'woekeringen op het terrein van de Heiligenverering' Vgl ib , blz 
85-87 

180 Mensink Stalpart van der Wiele, blz 58 
181 H Delehaye S J L'Oeuvre des Bollandistes 1615-1915 (Bruxelles, 

1920) 
182 Generale Legende der Heylighen Vergadert uyt de H Schrifture, Oude 

Vaders, ende Registers der Heylighe Kercke door Ρ Petrus Ribadeira 
ende Ρ Heribcrtus Ros-Weydus, priesters der Societeyt lesv T'Ant
werpen, By Hieronymus Verdvssen, inde Cannenstraet, inden gulden 
Leeuw Anno M DC LXXXVI 

183 'Het werd dan ook een voorname trek van de Trentse reformatie, dat de 
heiligen 'vele treden hoger klommen' (aldus Post Geschiedenis van 
Nederland, dl II blz 301), waardoor zij echter min of meer buiten het 
volksleven traden' Zie Rogier, dl I, blz 86 
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184 S Kuttner La réserve papale du droit de Canonisation In Rev Hist, 
de Droit franc et étrang N S 17(1938), 172 

185 Er bestond in de middeleeuwen een ware rage om zoveel mogelijk reli-
quieen van allerlei heiligen bijeen te brengen Zie Pijper, Heihgenver-
eenng, blz 297-298 

186 H Delehaye S J Cinq leçons sur l'hagiographie 
187 'De Deught is soo minsaem, sy heeft zulk eenen schoonen glans, en sy 

past soo op den aert van den mensch, dat hy, niet tegenstaende dat alles 
in hem door de erf-sonde naer ziele en hchaem bedorven, verdraeyt, en 
besmet is, evenwel noch behouden heeft eenige liefde en wel behaegen in 
de deugt ' Zie Adrianus van Loo De Levens der Heylige van Nederlant, 
deel I, (Gendt, 1705), in 'Opdracht' En elders zegt Van Loo, wijzende 
op de oude Philosophen die hun wijzen na trachtten te volgen 'hoe veel 
te meer moeten wy trachten kenmsse te hebben van onse WYSE, de 
welke ons niet alleen en können dienen voor een modelle om ons leven en 
daden naer de hunne te schicken, maer boven dien by Godt, den genen sy 
nu voor al eeuwigheyt aenschouwen, het vermogen hebben, om voor ons 
te verkrygen de kracht en den geest, op dat wy de exempelen, de welke sy 
ons gegeven hebben, souden können naervolgen' 

188 Pijper Heiligen-Vereering, blz 189 Vgl ib , blz 189-216 
189 Een duidelijk voorbeeld vinden wij in Leven van den H Aloysius de 

Gonzaga, van de societeyt Jesu in het nederduytsch gcbragt door 
E W V D J (Antwerpen, ter drukkery van Τ J Janssens, Huydevetters-
straet, no 1391 1826) 

190 Vgl Balduinus О F M Cap De Heiligheid der Kerk, blz 1058-1060, 
vgl 1071 

191 Zie boven, blz 320, 341 
192 Dit es die histone ende leven vanden heilyghen heremijt Sint Jan van 

Beverley die sijnder suster vercrachte ende vermeerde doer ingheven des 
viants uitgegeven door Dr G J Boekenoogen, Leiden, 1903 ( = Ne-
derlandsche Volksboeken VI) 

193 Rogier Geschiedenis van het Katholicisme, dl I, blz 86 
194 SessioXXII 
195 Zie boven, blz 348-352 
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S T E L L I N G E N 

I 
De sterk negatieve waardering van het katholieke geestelijk 
lied na de middeleeuwen is meer op traditie dan op kennis 
gebaseerd. 

II 
De mening dat Noord-Brabant in de tijd van de Hollandse 
overheersing nagenoeg geen letterkundig leven kende, dient 
herzien te worden. 

I I I 
Voor een rechtvaardige beoordeling van religieuze poëzie 
mogen niet enkel esthetische normen aangelegd worden. 

IV 
De vrij algemene voorstelling, dat het volksgebruik van 'de 
vrijster in zee dragen' onder invloed van Bellamy's gedicht 
'Roosje' verdwenen is, is onjuist. 

V 
Zolang de litteratuur van het tweede plan niet volledig in de 
beschrijving en waardering van de letterkunde van de gouden 
eeuw is opgenomen, blijft het beeld van die periode eenzijdig. 

VI 
Tussen 'Esmoreit' en 'Seghelijn van Jerusalem' bestaan meer 
dan toevallige overeenkomsten. 

VII 
Dat middeleeuwse zedenmeesters zich graag op Seneca berie
pen, spruit meer voort uit hun behoefte zich gedekt te weten 
door een erkende grootheid dan uit hun kennis van en inzicht 
in de afzonderlijke waarde van Seneca's werk. 





Vili 
Vondel heeft zich meer wat de vorm dan wat de gedachten en 
het ideeëngoed betreft, aan de invloedssfeer van Seneca ont
trokken. 

IX 
Voor de beschrijving van de spiritualiteit van een bepaald tijd
vak is de religieuze dichtkunst een onmisbare bron. 

X 
Voor de lokalisering van middelnederlandse dichtwerken kun
nen de gegevens over de heiligen die op een of andere wijze in 
die dichtwerken voorkomen, goede diensten bewijzen. 

XI 
De leerstof van de middelbare school is meer op traditie en 
conventie gebaseerd dan op haar werkelijke bruikbaarheid in 
pedagogisch-didaktisch en/of maatschappelijk opzicht. 

XII 
Elk h.a.v.o.-experiment dat niet met de eerste klas begint, 
is verwerpelijk. 

XIII 
Een Grieksloos gymnasium valt te prefereren boven een Athe
neum met Latijn. 

XIV 
Het lezen in vertaling (en het ideologisch bespreken van klas
sieke meesterwerken) dient in het leerplan van elk schooltype 
voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en voor voorberei
dend wetenschappelijk onderwijs opgenomen te worden. 






