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GUILLAUME VAN GEMERT

Letterkundig leven in Gelre in de Vroege Nieuwe Tijd

Het zou onjuist zijn —en dat geldt zowel voor de Vroege
Nieuwe Tijd als voor latere periodes — om literatuur in
Gelre te beschouwen als een specifieke entiteit waarin
op de een o f andere manier iets van Gelderse eigenheid
aan de dag zou treden. Literatuurgeschiedschrijving
gebaseerd op vermeende etnische o f territoriale criteria
heeft niet alleen weinig opgeleverd, gebleken is dat ze
daarenboven gemakkelijk ten prooi valt aan ideologi
sche preoccupaties. Er vanuit te gaan dat er een o f an
dere specifieke en homogene Gelderse literatuur zou
hebben bestaan, is voor wat betreft de Vroege Nieuwe
Tijd al helemaal misplaatst. Juist dan begint zich im
mers in het noordwesten van het Duitse Rijk een schei
ding der geesten op het gebied van de staatsindeling, de
religie en de taal af te tekenen, die naarmate de Repu
bliek der Verenigde Nederlanden vastere vormen aan
neemt, steeds definitiever wordt.1 Het territorium van
het oude hertogdom Gelre krijgt daar in het bijzonder
mee te maken; de Kwartieren van Nijmegen, Arnhem
en Zutphen kwamen immers al tijdens de Nederlandse
Opstand aan de Staten-Generaal en dat werd bij de
Vrede van Munster ook de ju re bevestigd; het Overkwartier met de steden Roermond en Geldern bleef
deel uitmaken van het Rijk en werd vervolgens bij de
Vrede van Utrecht in 1713 nog verder opgesplitst.
Wanneer derhalve in het vervolg literatuur in Gelre
kortweg als Gelderse literatuur wordt aangeduid, dan
wordt daarbij verwezen naar een gebied dat gedurende
een gedeelte van het te behandelen tijdvak feitelijk al
niet meer als samenhangend geheel bestond.
In de Vroege Nieuwe Tijd beweegt de literatuur in
Gelre zich voorzover deze in de landstaal is geschreven,
in het spanningsveld van twee letterkundes die allebei
bezig zijn een eigen identiteit te vinden, en wel de
Nederlandstalige enerzijds en de Duitstalige anderzijds.
Waar deze literatuur zich evenwel van het Latijn be
dient, maakt ze nog vanzelfsprekend deel uit van de
supraregionale en supranationale intellectuele gemeen
schap die de Respublica litteraria vormde. In dat ver
band mag ook literatuur als zodanig niet te smal worden
gedefinieerd: literatuur is in de Vroege Nieuwe Tijd
allesbehalve bellettrie in de moderne betekenis van het
woord, die een eigen fictionele werkelijkheid creëert o f
is ontstaan vanuit de prangende behoefte van de dich
ter, zich in al z’n subjectiviteit te uiten. Ze is hoofd

zakelijk gebruiksliteratuur, wereldlijke zowel als geeste
lijke. Haar scala omvat zowel de historiografie, als het
gebedenboek, de meditatieve literatuur en het geeste
lijke drama dat in de gymnasia werd opgevoerd, om
maar een enkele categorie te noemen. Altijd speelt ook,
overeenkomstig de eis van Horatius dat prodesse et delectare het doel van literatuur moet zijn, de didactische
component een essentiële rol. Bovendien is ze in die
gevallen waarin ze in de buurt komt van wat tegenwoor
dig onder bellettrie wordt verstaan, bijvoorbeeld in de
lyriek, bovenal gelegenheidswerk dat op grond van een
gegeven aanleiding als het ware »ambachtelijk« werd ge
produceerd volgens de regels van de retorica en dat
veeleer gericht is op argutia, de scherpzinnige pointe,
dan op de intensiteit en de subjectiviteit van de literaire
uiting.
Wanneer men uitgaat van een brede literatuuropvat
ting, dan is de literatuur in Gelre in de Vroege Nieuwe
Tijd gevarieerd en allerminst provinciaal. Maar ze is
tegelijkertijd allesbehalve homogeen. Het samengaan
van een groeiende talige, politieke en confessionele
differentiatie aan de ene en van een vanzelfsprekend ge
voel van betrokkenheid op elkaar en traditionele ver
wantschap aan de andere kant, ondanks de nieuwe vor
men van identiteit die aan het ontstaan zijn, maakt het
echter ook buitengewoon interessant om met de litera
tuur in Gelre in het onderhavige tijdvak bezig te zijn.
Waar Staats gebied en het Duitse Rijk elkaar raakten,
kon een literatuur opbloeien, die ondanks het feit dat er
zich steeds meer een »nationale« identiteit, gerelateerd
aan een van beide territoria, ging vormen, nog steeds
de van oudsher vertrouwde »andere kant« mee in de
beschouwingen betrok o f zelfs er zich nog op vanzelf
sprekende wijze op richtte. In het vervolg wordt met
name ingegaan op specimina van een dusdanige van
zelfsprekende betrokkenheid op elkaar, op situaties
waarin de Nederlandse en Duitse culturele identiteit in
haar toenmalig stadium van ontwikkeling met elkaar te
maken krijgen, en wel binnen een ruim geïnterpreteer
de Gelderse literatuur als zodanig o f door de literaire
invloed en uitstraling van Gelderse persoonlijkheden in
de Vroege Nieuwe Tijd boven het eigen staats- o f taal
gebied uit. Er wordt derhalve niet gestreefd naar een
volledig overzicht van de Gelderse literatuur van het
onderhavige tijdvak.2
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Het middelpunt van literaire bedrijvigheid lag in
Gelre in de Vroege Nieuwe Tijd in de Kwartieren van
Arnhem, Nijmegen en Zutphen. Vanaf de vijftiende
eeuw ontstond hier een hecht netwerk van Latijnse
scholen, met daaromheen in de steden een ontwikkelde
burgerlijke bovenlaag.3 Hier werden, in 1648 te Har
derwijk en in 1655 te Nijmegen, de beide Gelderse
hogescholen opgericht, die een wezenlijke bijdrage
leverden aan de literaire en intellectuele uitstraling van
Gelre tot ver buiten zijn grenzen. In Nijmegen en Arn
hem vestigden zich al in de loop van de zestiende eeuw
een aantal actieve drukkers, waardoor een gunstige
infrastructuur ontstond voor de literaire productie.4
In de genoemde steden van de drie noordelijke
Kwartieren van Gelre was het toenmalige literaire leven
goeddeels geconcentreerd. Met name zij hadden lite
raire uitstraling, niet in de laatste plaats naar de Duitse
landen toe, in de steden ook werden projecten met
betrekking tot territoriale en locale geschiedschrijving
opgezet en uitgevoerd, die blijk gaven van een groeiend
identiteitsbewustzijn. In Harderwijk bijvoorbeeld was
in de eerste helft van de zestiende eeuw tot aan zijn
vertrek naar Amsterdam, in 1555, de geleerde peda
goog en filoloog Petrus Apherdianus5 (ong. 1510-1580)
werkzaam. Hij had bij de Broeders van het Gemene
Leven zijn opleiding genoten en zijn pedagogischdidactische werken waren ook in de Duitse landen
sterk verspreid.6 Aan de Latijnse school van Harder
wijk was eveneens Isaac Pontanus (1571—1639), de
auteur van een geschiedenis van Gelre (Historiae
Gelricae libri XIV , 1639) verbonden. In 1653 werd deze
door de uit Arnhem afkomstige Arend van Slichtenhorst (1616-1657) bewerkt en in het Nederlands ver
taald." Als professor in Harderwijk liet tenslotte de
protestant geworden Zuid-Nederlander Jacob van Zevecote (1596-1642) zijn Nederduytsche Dichten drukken,
waarvan al uit de titel valt op te maken, dat Daniël Heinsius, net als hij Gentenaar van geboorte, zijn grote
voorbeeld was. Uit Van Zevecotes loflied op Harder
wijk blijkt, hoezeer hij het geestelijk klimaat in de stad
wist te waarderen.8
In Nijmegen, om nog maar een voorbeeld te noe
men, staat aan het begin van het letterkundig leven in
de Vroege Nieuwe Tijd de humanist Gerard Geldenhauer9 (1482-1542). Hij stond net als Apherdianus qua
intellectuele vorming in de traditie van de Moderne
Devotie en bleef zich, hoewel hij Nijmegen al vroeg
had verlaten en als hoogleraar in Marburg overleed, in
zijn geschriften zijn leven lang »Noviomagus« noemen.
In zijn Lucubratiuncula de Batavorum insula (1520)
probeerde hij aan te tonen dat het stamgebied van de
Bataven in Gelre had gelegen, en in zijn Historia Bata352

vica van 1530 kwam hij daar nog eens op terug. Terwijl
Geldenhauer tot de Reformatie overging, werd de N ij
meegse burgemeesterszoon Petrus Canisius (1521-1597),
een van de eerste jezuïeten, het boegbeeld van de Con
trareformatie in de Duitstalige gebieden. Zijn catechis
mussen en zijn andere geestelijke geschriften waren
zowel in de Duitse als in de Latijnse uitgaven buiten
gewoon populair. Net als Canisius waren de eveneens
uit Nijmegen afkomstige gebroeders Petrus (1540—
1587), Theodorus (1542-1619) en Johannes (1547—
1611) Buys (Busaeus) als Jezuïet in de Duitse landen
werkzaam. Met name Johannes publiceerde er ge
schriften van ascetische en stichtelijke aard, die in de
Latijnse, Duitse en Nederlandse versies ten dele nog tot
in de negentiende eeuw werden herdrukt.10 Uit Aken
was de Nijmeegse stadspredikant en oudheidkundige
Johannes Smetius (1590-1651) afkomstig. Hij maakte
met publicaties over de geschiedenis van de stad naam.
In zijn Oppidum Batavorum seu Noviomagum (1644)
lokaliseerde hij de Bataafse mythe, waarvan zich de
jonge Republiek graag bediende om zich te profileren,
in Nijm egen." In Pontanus’ voetsporen treedt nog in de
eerste helft van de achttiende eeuw de boekverkoper
Hans Kasper Arkstee (ong. 1700-ong. 1780), die in
1733 een geschiedenis van de stad op rijm, Nijmegen,
de oude hoofdstad der Batavieren, het licht deed zien.
Het gebruik, om gebeurtenissen uit de Gelderse ge
schiedenis in verzen te bezingen, was al oud: met name
in de vijftiende en zestiende eeuw deden in Gelre
zogenaamde historieliederen de ronde, die het roem
rijke verleden tot onderwerp hadden. Meestal is de
dichter niet bekend. Ze werden echter tot ver buiten
Gelre gezongen. Dat leidde er vermoedelijk mede toe,
dat ze een enkele keer in een mengversie, half Neder
lands, half Duits, zijn overgeleverd. Dat geldt bij
voorbeeld voor het lied van een zekere Hans van
Zutphen, die vermoedelijk een Geldersman was, over
de slag bij Sittard (1543):
Wat newes willen wy heven an,
D at vor Z ittart is gescheet,
Up einen Pasche avent als id quam,
De Burgundischen lachen dess nyet;
Hedden se van dannen gebleven,
Se hetten vyl besser gedayn;
Se wolden den Fürsten van Gelre verdryven,
User here Gott en wolde es nicht han.
[·.·]
De Edle Fürst van Gelre-Land,
He was noch wollgemoyt,
He kreych noch guden Bystaent
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By P E T R U S M O R T I E R . 1733*
Hans Kasper Arkstee (ca. 1700 — ca. 1780): Nijmegen,
de oude hoofdstad der Batavieren. Amsterdam 1733,
titelgravure

Van dem Edlen Geldrischen bloit;
Sy wolden vor em vechten,
Namen sy up eren Eydt,
Sy hetten noch Ruiter und knechten,
Van vechten wissen sy woll bescheyt.
[.··]
De unss dyt Leytgen dichte,
Hans van Sütfen is he genandt;
Syn Hertze wass so lichte,
Do he tho stryde solt gaen;
D ar stond benevens syner syden
M annig Landesknecht edel und wysz;
»Herr Broder, wir willen stryden!
Den Gelderschen knechte geve ick den Pryss«}1
Gelderse literatuur met uitstraling tot buiten de regio
entstond niet alleen in de genoemde steden van de

Titelpagina van de stadsgeschiedenis van Nijmegen op
rijm van Hans Kasper Arkstee (Foto’s: Pierre Venbrux,
UB Nijmegen)

noordelijke Kwartieren. Johannes Wier (Weyer) (1515—
1588) uit Grave, lijfarts aan het hof van de hertog in
Kleef, die een lijvig boekwerk tegen de heksenwaan
schreef, (De praestigiis daemonum, 1563), en zijn
geestverwant Jacob Vallick (ong. 1515/20-ong. 1600?),
dorpspastoor in het Kleefse plaatsje Groessen bij
Zevenaar en auteur van het tractaat Tooveren, wat dat
voor een werc is (1559), verwierven in het Duitse taal
gebied, waar hun werken in vertaling herhaaldelijk wer
den herdrukt, grotere bekendheid dan in hun vader
land.13 Op het platteland treden in de Kwartieren van
Arnhem, Nijmegen en Zutphen in loop van de zeven
tiende eeuw, wanneer de Reformatie hier het pleit heeft
gewonnen, vooral gereformeerde dominees als dichter
voor het voetlicht, vanzelfsprekend in eerste instantie
op het gebied van de geestelijke literatuur. Naast Jacob
Revius (1586-1658), die maar kort in Gelre woonde,
maar in zijn Over-Ysselsche Sangen en Dichten (1630)
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meer dan eens op Gelderse gebeurtenissen inging,14 is
met name Willem Sluiter (Sluyter) (1627-1673), vele
jaren dominee in Eibergen, te noemen. Aan de ene
kant ging hij in verzen tegen de katholieke mis tekeer,
terwijl hij daarnaast Maria-gedichten schreef die ook
door katholieken zeer werden gewaardeerd.15 Een ka
tholieke dichter als Daniël Bellemans (1640-1674),
pastoor in Horssen en oorspronkelijk afkomstig uit
Antwerpen, is in de drie noordelijke Kwartieren van
Gelre de uitzondering die de regel bevestigt.
In het Gelderse Overkwartier waren de voorwaar
den voor het ontstaan van een rijk geschakeerd letter
kundig leven klaarblijkelijk minder gunstig dan in de
drie noordelijke Kwartieren. Alleen in Roermond en
Venlo is al in de zestiende eeuw een gerenommeerde
stedelijke Latijnse school met een breed onderwijsaan
bod aanwezig; in de stad Geldern bestond er vermoede
lijk pas vanaf 1587 een; in Wachtendonk, Straelen en
elders waren in het gunstigste geval parochieschooltjes
waar soms ook Latijn te leren viel.16 Een eigen universiteit had het Overkwartier, dat katholiek bleef, niet;
wie wilde studeren moet gewoon, zoals dat ook voor de
Reformatie het geval was, naar Keulen o f Leuven zijn
354

gegaan, aangezien de gereformeerde Gelderse acade
mies in Harderwijk en Nijmegen uiteraard geen alter
natief vormden. De boekdrukkunst kwam hier pas in
het begin van de zeventiende eeuw tot ontwikkeling, en
dan eigenlijk alleen nog maar in Roermond.1 Welis
waar bracht ook het Overkwartier al in de zestiende
eeuw humanistische pedagogen en geleerden voort wier
faam tot buiten de regio reikte, zoals Johannes Murmellius18 (1480-1517) uit Roermond, die in Keulen en
Munster actief was, en Erycius Puteanus19 (1574-1646)
uit Venlo, die later hoogleraar in Leuven was, maar van
een literaire productie van enig gewicht is hier pas in de
zeventiende eeuw sprake. Ze bestaat hoofdzakelijk uit
geestelijke literatuur. Te noemen valt de Venlose kloos
terzuster Mechtildis van Lom 20 (1600-1653), van wie
42 mystieke gedichten bewaard zijn gebleven. Een cen
trum van literaire bedrijvigheid was het jezuïeten
college in Roermond, dat in 1610 in de plaats van de
Latijnse school was gekomen. Op het toneel van die
instelling werden tot in de achttiende eeuw geestelijke
stukken in het Latijn opgevoerd, die vaak door de do
centen zelf waren geschreven, maar soms ook van ZuidDuitse jezuïeten als Jakob Bidermann stamden.21 Aan
het college in Roermond was ook de in het Brabantse
Oisterwijk geboren dichter Adriaen Poirters22 (16051674) verbonden. Hij schreef het vanuit literair oog
punt belangrijkste pelgrimsboekje voor de in jaren
veertig van de zeventiende eeuw op gang gekomen
bedevaart naar »Maria Troosteres der Bedrukten« in het
Gelderse Kevelaer. De gedichten in zijn Pelgrimken van
Kevelaer (rond 1650), dat telkens weer werd herdrukt
en aangevuld, getuigen van een diepe vroomheid. In
latere uitgaven zijn er ook gedichten in een Duits met
Nederlandse inslag in opgenomen, die boekstaven dat
de ontwikkeling naar het gebruik van twee, duidelijk als
verschillend ervaren talen voortgaat:
M ein Zuvlucht alleine / M aria die reine /
Von hertzen ich meine / Zu rujfen aen /
D at sie migh regieren / M it gnaden vercieren /
Gans trewlich wohl fueren / A u ff rechte Plan.
Ach Kroone der Vrauwen /
M it hoogsten vertrauwen /
B it wol est aenschouwen / Die Zeelen mein /
E rrit mich de elender /
Aufs [sic!] Feindlichen hende /
Thue niemael abwenden / D ie äugen dein
Recht alle dich nennen /
M it leftsen bekennen /
Von hertzen erkennen / Der Menschen heil /
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Gentes redempta plaudite
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Gloria tibi DÖminc,
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ick ben een arrem pellegrim llet

K

omt Pellegrim* komt volgt my naer»
Wy willen onie reys beginnen :
Wy füllen gaen groeten te Kevelaer ,
Diefoete Komnginne.

Komt volgt my naer met kloecken mocrs
£n neemc vandaegh eens goe couragie;*
Op dat wy altemael te voet
Voldoen ons pel grimmagie.
Wy ^yn doch Pellegrims allegaer,
Wy hebben "hier g heen Valte iteden:
Tjs hier al droef beyt voor,en naer,
Sooianck wy fyn beneden.
Hoe meenichSonisopghi-ftaen
Diem y met droefheyt fach bevanghen!
Hoe dick-Wils vont 'tebleecke Macn
Ncch traenen op myn wanghen!
B2
Wq
Adriaen Poirters: Pelgrimken van Kevelaer (ca. 1650),
slot van bet Latijnse lied » 0 gloriosa Domina«

Adriaen Poirters: Pelgrimken van Kevelaer (ca. 1650),
aanhef van het lied »Komt, Pellegrims, komt, volgt my naer«

Daerom daerfs ich wagen /
M ein jam m er und plagen /
Die Jonckvrauw zu klagen / H ilf mir in eil.

Wan ich endtlich moest sterben /
M it [sic!] wollest erwerben / In Himlische erben
Ein gewisse SteeP

In stetigen leiden / Ohn einige frewden /
A l stunden hin scheiden / Ohn Z iel / ohn maas:
Wan deiner gedencke / A l trubsal versencke /
Was jam m er mich krencke / Passeren las.

Aan de literatuur rond de bedevaart naar Kevelaer en
aan de bedevaart zelf, valt, ook als ter plaatse de grens
tussen Duitsland en Nederland allang een vaststaand
feit is, nog steeds af te lezen, dat de gebieden aan beide
kanten van die grens eens samen deel uitmaakten van
hetzelfde Gelderse Overkwartier.24

A l sind und genuhte / A l vleisch und geblute /
0 M utter der guete / D ijr aenbeve: [sic!]
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