
APOSTELSPELEN IN DE REDERIJKERSTlJD 

DOOR C. G. N. DE VOOYS 

De geringschatting van de rederijkerslitteratuur, door het 
gezag van Matthijs de Vries en Jonckbloet verbreid, heeft 
lang nagewerkt. Het verdienstelik pionierswerk van Kalft", in 
zijn Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de z.es
tiende eeuw (1889) heeft de stoot gegeven tot menig onder
zoek, tot "eerherstel" van vergeten figuren, tot degelike tekst
uitgaven, maar nog steeds vertoont onze kennis van dit tijdperk 
menige leemte. Zelfs een aantal bronnen, die Kalft" reeds in 
1889 aangewezen had, bleven sedert vrijwel ongebruikt, o.a. 
de belangrijke verzamelingen rederijkerspelen die hij indertijd 
te Haarlem en te Brussel raadpleegde, maar voor de nieuwe 
bewerking van deze eeuw, in 1907, niet nader onderzocht. 

Ontmoedigend kan de gedachte werken, dat een zo groot 
deel van de zestiende-eeuwse letterkunde verloren gegaan is, 
veel onbeduidends, maar waarschijnlik ook veel interessants. 
Vergeefs wordt onze nieuwsgierigheid geprikkeld, als Carel 
van Mander ons meedeelt dat de kunstzinnige Jan 'Van Scorel 
"veel fraey spelen van Sinne, Batementen, Refereynen en 
Liedekens heeft gemaeckt." Ook Van Mander's toneelwerk 
is spoorloos verdwenen. Lange lijsten van titels, in de archieven 
opgespoord, zijn slechts grafstenen van wat eenmaal bloeiend 
leefde. Welk aandeel hebben merkwaardige persoonlikheden 
als de wederdoper Jan Beukelsz, de ketter David Jorisz, 
aan het rederijkersleven gehad ? Wat was de verdienste van 
de Lutherse refereinen, waarvan wij nu alleen de terugslag 
kennen in de bestrijding door Anna Bijns? Van welke aard 
waren de spelen, waarvoor de auteurs zo wreed gestraft 
werden? Op al dergelijke vragen moeten we het antwoord 
schuldig blijven. 

153 



2 

Deels zijn zulke geschriften opzettelik vernietigd, bij in
quisitoriaal onderzoek, of uit angst voor ontdekking, deels te 
loor gegaan in later tijd, toen de renaissancesmaak zulke 
produkten uit ruwere tijden minachtend verwierp en de hand
schriften als scheurpapier vernietigde. 

Wanneer dus de geschiedschrijver slechts over schaarse 
gegevens kan beschikken, dan is het te meer van belang, het 
bewaarde zorgvuldig te onderzoeken. 

Gaaf kunstwerk is bij deze ruim vloeiende naief-dilettantiese 
kunstbeoefening zeldzaam: pogingen tot eerherstel, in artistieke 
zin, leiden licht tot overschatting. Maar een tijd zo vol be
roering op politiek en godsdienstig gebied was te ernstig voor 
louter spelen-met-woorden. Felle satire, fanatieke geloofshaat, 
innig Godsvertrouwen uiten zich in de rederijkerskunst, waar
van de soms onbeholpen, soms geforceerd-kunstvaardige vorm 
doorstraald wordt door gloed van overtuiging. 

Het zijn vooral de godsdienstige vraagstukken van de her
vormingstijd, die in de rederijkersrefereinen en zinnespelen 
een levendige afspiegeling vonden. Sinds lang is dit feit in 
onze politieke geschiedenis, de kerkgeschiedenis en de littera
tuurgeschiedenis erkend en met treffende feiten toegelicht, 
het laatst door Mr. J. Loosjes in zijn goed gedokumenteerd 
opstel over: De invloed der rederiJkers op de hervorming (in 
Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1909). Onze bedoeling is 
slechts, uit weinig bekende of nog onbekende teksten enige 
trekken daaraan toe te voegen. 

De aanhangers van de reformatoriese denkbeelden hadden, 
bij het zoeken naar stichtelike stof voor hun spelen, een be
grijpelike voorkeur voor het Nieuwe Testament. In tal van 
uitgaven, naar Erasmus of naar Luther vertaald, werd dit 
onder de leken verspreid en gretig gelezen. De heiligen spelen, 
de mirakelspelen van de vorige eeuw werden verdrongen 
door de bewerking van zuiver-schriftuurlike gegevens. De 
gelijkenissen, hoe weinig dramaties op zich zelf, werden, met 
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allegorie omsponnen, ten tonele gebracht. De geschiedenis 
van Johannes de Doper, de opwekking van Lazarus werden 
gedramatiseerd. Naast de evangelieën hadden de Handelingen 
der Apostelen een biezondere bekoring. Daar las men hoe de 
nieuwe leer met vurige geloofsijver alom gepredikt werd, hoe 
de apostelen vervolging en marteling trotseerden, hoe de~ 
zelfde machthebbers die Christus ter dood brachten, tegen 
hen samenspanden om de verbreiding van de nieuwe leer 
met geweld te beletten. Was dat niet een treffend beeld van 
wat ook hun naaste geestverwanten, de eerste martelaren der 
reformatie, doorstaan hadden, en wat hun elk ogenblik te 
wachten stond? Evenals de verlossing van Israël voor de 
opstandelingen later als prototype gold voor de worstelstrijd 
tegen Spanje, zo werd het Werek der Apostelen een beeld 
van het lijden en strijden der hervormde predikers tegen de 
Pharizeeën en Schriftgeleerden van hun eigen tijd, gesteund 
door het wereldlik gezag. 

Ongeveer in dezelfde tijd toen op het bekende Gentse 
Landjuweel van 1539 door de meerderheid der mededingende 
kamers onbeschroomd hervormde denkbeelden werden ver
kondigd, en toen te Middelburg het ketterse spel Den boom 
der sen/turen werd vertoond, zal ook het Spel van sinnen 
op tderde, tvierde ende tvy/de eapittel van dwerek der Apostelen 
geschreven zijn I). Pijper, die in de Bibliotheea Reformatoria 

I) De oudste uitgaven van dit spel (± 1540) zijn beschreven in de 

Nederl. Bibliogr. 1500-1540 van Nijhoff·Kronenberg onder NO. 1924 

en NO. 1925; de latere (1557, 1592, 1608) in de Inleiding van Pijper's uit

gave (BibI. Re/. Neerl. I, 283). Dat dit spel aan Willem van Haecht 

toegeschreven kon worden, is begrijpelik omdat men vroeger alleen de 

uitgave van 1557 en 1592 kende. 

Pijper gebruikte voor zijn uitgave niet het Haagse exemplaar, dat de 

beste tekst bevat. Bovendien wist hij niet dat de Kon. Bibl. te BrutSel 

ook een haDdlchrift van dit Ipel bezit (11, 129) dat nog niet met 
de gedrukte teksten vergeleken is. Ook de zeer onvoldoende ~oord

verklaringen maken een nieuwe uitgave wenselik. Datzelfde geldt voor 
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Neerlandica een uitgave van dit spel bezorgde, kenschetste 
het terecht als "het ketterproces op de planken". De compositie 
is zeer eenvoudig: een drietal afdelingen komen overeen met 
de drie te behandelen capittels. Trouw aan de bijbeltekst 
belet alle vrije uitweiding: "van woorde te woorde" zullen 
de rederijkers het gewijde verhaal volgen, om aan te tonen: 

Hoe de gheleerde, seer onversaecht 
Gods woort begheerden te brenghen tondere 
Met verbieden, vervolg hen, tsy Gode geclaecht. 

Deze woorden van de proloog laten ons niet in het on
zekere omtrent de strekking. Verder zijn het vooral de ge
sprekken van de beide sinnekens, Valsch Propheet, en Schoon 
ypocrijt, bijna de helft van het spel beslaande, die aan dit 
stuk zijn fel-polemies karakter geven. Nadat Petrus het mirakel 
aan de "gheboren' crepel" verricht heeft. treden de boze 
machten op, om hun ergernis te uiten over 

dese nieuwe predicanten, 
Die als truwanten ons heeren onteeren 
Ende Tevangelt'e met haren leeren verneeren. 

Om alle misverstand te vermijden, heten ze, even later 
"dese duytsche doctoren". Hun preken brengt de "proven" 
in gevaar en toont "al de ghiericheyt van de gesalfde nacie". 

Uit de laatste woorden blijkt, hoe de verbittering van de 

schrijver de "sinnekens" uit hun rol doet vallen en hun deel 
doet nemen aan de hekeling van de gehate geeste\ikheid! 

het ,pel van Den Boom der Schriftueren, dat ook in het bovengenoemde 

handschrift voorkomt. De oude uitgave van Schotel is, wat tekst en 

verklaring betreft, een kakografie. Een nieuwe uirgave wordt voorbe

reid door de heer P. J. Meertens. 

Kllijf (Gesch. der Ned. Lelt. lIl, 30,36) onderstelt dat het apostelen

spel .. misschien vóór 1539 gedicht is", mlar geeft daarvoor geen 

argumenten. 
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Die nieuwe predikers leren dat zij "door Christurn alleene 
de salicheyt ontfaen"; 

Tis al Christus vore ende Ghn·stus achtere. 

Onze geleerden, zeggen ze, "wetent emmer bet, sy hebben 
de Wet int lijf gheten; sy zijn volleert", maar de nieuwe 
sekte bestaat uit "ruyde ghesellen", die "noyt a of bleerden 
in scholen" en beter in hun ambacht of op hun schip bleven. 

God is niet zo dom "dat hy synen gheest tot leeken sent". 
Aan die prediking moet een eind komen: ze zullen dus "onse 
bisschop" gaan opstoken. Hun afkomst van de Middeleeuwse 
duiveltjes verlochenen ze niet, wanneer hun gesprek eindigt 
in een wederzijds gekibbel. 

In het tweede bedrijf treden drie mannen van Israêl op, 
diep onder de indruk van Petrus' prediking. Ze betreuren 
nu dat ze meewerkten om Christus onschuldig te doden, maar 
,,'t waren onse gheleerden diet ons instrueerden". Hun eigen 
prelaten zijn niet te vertrouwen: "Och armen, wie sal nu de 
waerheyt voorstaen!" 

Opeens komt de genezen kreupele op, met de angstkreet: 

"Die Apostelen zijn ghevanghen!" - "Wat mueghen sy quaets 
hebben ghedaen?" vraagt een burger. 

lck en weet; dese Papen tastense aen 
En si ZVn ghegaen, ick en weet niet waer, 
Bisschoppen, Prelaten, twasser al te gaer, 
Sy grepense, daer si inden tempel stonden 
Het volck en leerden. 

"Dit klinkt, zegt Pijper terecht, als het bericht een er ge
vangenneming van predikers der Hervorming:' Ontroerend 
klinken de woorden van een der burgers: 

o God, en moetmen de waerheyt nu niet zeggen, 
Men moeter voor lV·den als die versmaetsle. 

Hoog stijgt de verontwaardiging over "dese periculeuse 
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tyden, want noyt ter werelt en stont so qualick." "Booser ge
slachten men niet en vint dan desen staet (nI. de geestelike), 
wanneerse God verblint." 

De sinnekens hebben nu reden tot juichen. Ze hebben nu 

hun verdiende loon, die "visschers, wevers ende ambachts
lien", die in de schriftuere willen studeren! Gegeseld en ge
braden moeten die ketters worden! 

Bij de komst van de priesters wijken ze ter zijde. Dan 
begint het kettergericht. "Men salse scherpelic examineren", 
zegt Cayphas. 

Na een fier en zelfbewust antwoord van Petrus, die zich 
op Jezus beroept, zegt de hogepriester: 

Wie heeft u, vt'sschers dat t'nghegheven 

Dat ghy de Heeren soo antwoorden sout? 

Onder bedreiging met de dood wordt de apostelen met 
hun "sectie" alle prediking verboden. "Wee u, comdy weder 
in onse handen!" De apostelen wankelen niet: "Niemant en 
mach Gods woort bedwinghen" ; zij zijn bereid tot het mar
telaarschap: "Niet saligher dan voor de waerheyt lijden!" 
In vurige gebeden sterken ze hun geloof. Als scherp kontrast 
wordt het bedrijf besloten met de ruwe scherts en hoon van 
de sinnekens, die opnieuw elkaars slechtheid ontmaskeren. 

Het laatste bedrijf brengt ons weer in het bisschoppelik 
hof. De geestelike overheid heeft besloten dat de apostelen 
terechtgesteld zullen worden; de wrede beulen verheugen 
zich reeds in de uitgezochte martelingen die ze hun zullen 
doen ondergaan. De bekeerde kreupelen beklagen zich bitter, 
maar troosten zich met de gedachte: "Tis al verloren teghen 
God ghestreden," De sinnekens spelen hun duivelse rol, nu 
het einddoel nabij is. Zij sluipen naar de slapende bisschop 
en inspireren hem de gedachte van vreselike wraak. Symbolies 
daalt dan boven het hoofd van de bisschop een doek met 
de zeven koppige draak uit de Apocalypse. 

Maar juist als de Antichrist het toneel dreigt te beheersen, 
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zien we hoe een engel de apostelen uit de gevangenis verlost. 
Onverschrokken hervatten ze hun prediking, maar opnieuw 
worden ze gevangen. Hun lijfsbehoud hebben ze alleen te 
danken aan de wijze woorden van Gamaliel, die de geestelike 
rechters vermaent: 

Wilt laten gaen dese menschen als ht·er, 
Want t·st van menschen, verstaet wel my, 
Tsal verga{!n als snee voort vier, 
Maer t·st van God, oft ziJn besft"er, 
Soo t·st ons te ht"nderen t·mpossibt"le. 

Aan een bloedige geseling ontkomen ze evenwel niet. Terwijl 
dit voor de toeschouwers vertoont wordt, vertolken de sinnekens 
de stemming van onverzoenlike haat bij de geesteliken. "Al 
quame Christus selve", zegt Valsch Propheet, "en preecte ons 
contrarye, wy souden hem vermoorden." 

De apostelen eindigen met een lofzang, in refereyn-vorm, 
met de slotwoorden: 

Dies wy ons verbliJ·den tallen stonden, 
Dat wy tot liJ·den zijn weerdich bevonden. 

In dit hartstochtelik protest, vol onverholen haat, horen 
wij een geheel andere toon dan in de Gentse spelen van 1539, 
die op de vraag: "Welc den mensche stervende meesten troost 
es" in rustige geloofsverzekerdheid van hun anti -Katholieke 
opvatting getuigen. Scherpe uitvallen tegen de Kerk zijn uit
zonderingen 1). Opmerkelik, in verband met het besproken 
spel, is een hatelike uitlating van de Brusselse Kamer, die 
aan het Aude Serpent - de boze macht die de Katholieke 
kerk beheerst - de woorden in de mond legt: 

1) Loosjes t. 8 . p. blz. 285. Zie over deze Spelen ook de Bib/iotheca 

Belgica i. v. Spel.n van Sinne. 
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Och, Christus es weder op een nieus gheboren ! 

Vele hebben nu zijnen naem vercoren, 
Die langhe gheweest hebben onder mijn subjeccye. 
En zal ic dat cleyn hoop kin van Christus' seccye 
Niet connen ghebrynghen onder mijn scholieren? 
Want daghelt"cx myneirl nu miJn proteccye, 
Midts dat ziJ kennen miJn gheveynsde manieren. 

Hier zien we opnieuw de parallel van de aposteleeuw met 
de "Christus sektie" van de eigen tijd, de nieuwe verkondigers 
van het evangelie. Op dezelfde wijze worden in het te 
Amsterdam opgevoerde spel Hoe Lazarus van den doodt ver
verweckt wert de kettery van Jhesus en "syn partye" met het 
tegen hem uitgevaardigde plakkaat anachronisties voorgesteld. 
Volgens Kalff's gissing zou dit spel te plaatsen zijn in de 
periode 1520-1530. Dan zou dus daarin een voorloper te 
zien zijn van het Apostelspel I). Stellig uit dezelde tijd van 
± 1540 is een hoogstmerkwaardig Luthers Tafelspel, dat meer 
een gedramatiseerd pamflet dan een toneelstuk geweest zal 
zijn, namelik Een schoon Tafelspel van drie Personagien, te 
weten een Prochiaen, een Coster en een Wever, door Kalft" ter
loops genoemd, door Loosjes voor het eerst naar waarde ge
schat 2). Als pendant van Den Boom der Scrifturen en het 

I) Kalff: Trou moet Blijcltcn: Inleiding, blz. XIV -XVI: Gesch. der 

Ned. Lett. in de 16de eeuII) I, 271: Gesch. der Ned. Lett. 111, 22-29. 

Dat dit spel in 1533 opgevoerd zou zijn door de Amsterdamse 

rederijkers, die er voor gestraft werden (Kalff t. a. p. : overgenomen door 

Loosjes, t. a. p., blz. 265) il niet meer dan een gissing. Wij weten dat 

er in 1533, 1534 en 1535 in HoUand ketterle spelen vertoond zijn: het 
aanta.1 was dUI niet !l0 klein. 

Het verband van dit spel van Lazarus met de Lazarus redivivus van 
Joh. Sapidul (Loosjes, blz. 265, noot), in 1540 te Antwerpen herdrukt, 

moet nog onderzocht worden. 
Het spel van Lazarus, in 1536 te Lier opgevoerd, dat Loosjes 

(blz. 269) met dit spel vereenzelvigt, behoeft niet hetzelfde geweest te zijn. 
') Kalff: Gesch. der Ned. Lelt. in de 16de eeuII) I, 281 (in de Gesch. 

der Ned. Lett. 111 niet meer vermeld): Loosjes, t. a. p., blz. 365 vlg. 
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Apostelenspel had het zeker een uitgave in de Bibliotheca 
Re/ormatoria verdiend. Hoewel het eerst in 1565 gedrukt 
werd, moet het - gelijk Loosjes aantoonde - tussen 1538 en 
1540 in Gelderland geschreven zijn. Ten onrechte houdt hij 
echter de schrijver voor een Geldersman: uit de taal blijkt dui
delik dat hij een Brabantse balling was 1). Het zou ons te ver 
voeren, als wij dit heftig polemiese stuk uitvoerig bespraken. 
De intrigue is eenvoudig: de prochiaen, bijgestaan door de 
koster, meent de wever, een vurig Lutheraan, gemakkelik van 
zijn dwalingen te kunnen overtuigen, maar de leek verslaat hem 
op alle punten en spreekt zó overtuigend, dat hij de koster 
bekeert. Deze vraagt aan de eenvoudige wever: "Vrient, wat 
sal ic doen dat ic mach salich we sen ?" waarop het antwoord 
luidt: "Int sweet dijns aensichts sult I!hij eten u broot." Hij 
gaat dus met de wever mee om zijn ambacht te leren. 

Wij vermelden het Tafelspel in dit verband niet alleen om 
de gelijkheid van toon en strekking, maar voornamelik omdat 
ook hier de vergelijking van de geesteliken met de Phariseeërs 
en Schriftgeleerden, die Jezus vervolgden en vonnisten, zo 
duidelik uitgesproken wordt. 

Wanneer de prochiaen in vijftien punten de ketterijen van 
de Lutheranen samenvat, dan is het zesde: "Sy seggen dat 
wy Priesters Scrijben sijn en Phariseen." 

Bij de discussie over dit punt beweert de prochiaen: 

de Phan'seen ziJn langhen tiJt doot 
Men vint nu geen meer; dus laet staen u praten 

waarop de wever uitvalt: 

o God, si hebben noch veel discipels achtergelaten. 

I) Ik wijs slechts op bet rijmwoord tOUlIJt = toe in het volgende citaal, 

dal uitsluitend Brabanls was. Slechts sporadies komt een Geldene vorm 

voor. De druk van 1565 is aanwezig op de Kon, Bibl. in Den Haag; 

de Leidse bibliotheek buit een lalere nadruk. 
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Later voegt hij er aan toe: 

Dat is den rechten Phan'seeuschen aert 
Dat sy eenen yegelijcken willen verdoemen 
En haer selven alleen heylich willen noemen. 

Duideliker nog verklaart hij zich: 

Want de Phan'seen en dorsten Chn'stum niet vanghen, 
Maer sy en Ueten Pilatum niet ongemoeyt, 
Sy en qua men geloopen als honden verwoeyt 
En wilden Chn'stum ter doot tierandelijc iagen. 
DesgeliJcx doet ghy noch van dagen te dagen. 
U cloecheyt en derf Christus leden niet aentasten, 
Maer Baelious ende Marcgraven gadiit belasten, 
Niet rustende maent, dach, tijt noch huere, 
Maer seggende: sulc man die leest in de scriftuere. 
Vangt hem en werpt hem op de banc! Wy en sparen gheenen cost ! 
Voorts roept ghy: Crucifige! daer ghy ter tafelen sit en scost 
En seggen: Al waert miJn vader, ick sweerl u op mijn trouwe, 
lck liet hem verbranden en gave selve thout daer touwe. 

Als de prochiaen uit de hoogte hoont: 

Ghy naecte Wever, wat hebt ghy metter schnjtuere te doene! 
Want ghy noyt ter schole en quaemt en geender contreyen. 

Dan antwoordt de wever gevat: 

Dat selve woorl de Phariseen seyen. 
Als Chn'stus inden tempel quam d Evangelie preken, 
So quamen de Phariseen vol haets ontsteken, 
Seggende: "hoe mach dees timmermans Sone dees 

schrift verstaen, 
Want hy noyt ter scholen heeft gegaen /" 

De oorsprong van het Apostelenspel - waarheen wij, na 
deze uitweiding terugkeren - ligt in het duister. De door 
Kalft" geopperde onderstelling dat dit spel, ± 1540 gedrukt, 
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reeds vóór 1539 zou zijn geschreven, is niet onmogelik. Door 
een misverstand van Snellaert I) heeft men het vroeger toege
schreven aan de Antwerpse factor Willem van Haecht. Pijper 
heeft het terecht betwijfeld, omdat Willem van Haecht eerst 
omstreeks 1530 geboren zal zijn, maar desondanks werd de 
foutieve toeschrijving nog door Te Winkel en Loosjes aan
vaard. Dat de spelen van Van Haecht een geheel andere geest 
ademen, zal weldra blijken. 

Er is een kleine aanwijzing die ons zou kunnen doen den
ken aan de rederijkers van Veere, waar juist omstreeks 1530 
door Adolf van Bourgondië de hervorming oogluikend werd 
toegelaten. Schotel!) vermeldt namelik dat in 1530 aldaar twee 
rederijkerskamers samensmolten met de naam Missus (?) 
scholieren. Nu noemen, in de proloog van ons spel, de op
voerende rederijkers zich "wy scholieren·'. Zou daar verband 
tussen bestaan? De taal van het stuk heeft evenwel geen 
Zeeuwse, maar wel Brabantse eigenaardigheden~. Dat het 
steeds in gezelschap van Den Boom der scnjtueren gedrukt 
werd, is geen bewijs voor Zeeuwse afkomst, zolang wij niet 
weten waar de oudste druk verscheen. Deze druk werd -
wat ons niet verwondert - bij de plakkaten van 1546 en 1550 
op de lijst der verboden boeken geplaatst. Of het spel wer
kelik opgevoerd is, blijkt nergens 40). 

I) De vergissing berust op een verkeerd begrepen plaats uit de Ver

handeling van J. F. Willems (1819), I, 255, die alleen Willem van 
Haecht's spelen, uit het enige handschrift kende en in het enkelvoud 

spreekt van Spel van sinnen van drZJerck der Apostelen, Snellaert (Belg. 

Mus. X, 322) dacht dat de gedrukte tekst van 1592 wel dezelfde zou 

zijn. Serrure en Ruelens (Reler. van Jan de Bruyne 11, 217) nemen dit 

weer over, en zo bleef het misverstand tot op onze tijd bestaan. (Vgl. 

Te Winkel's OntrZJikkelingsr:ang2 11, 461). 

') Geschiedenis der Rederijkers in Nederland 2 11, 289. 

3) b.v. een vorm al. slaghel = slaelel. Maar zulke vormen zouden 

ook van een Antwerpse drukker afkomstig kunnen zijn. 

4) De heer P. J. Meertens, die dit spel onderzocht, en een Zeeuwse 
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Algemeen wordt ook op naam van Willem van Haecht 
gesteld het Spel van Paulus' bekeringe. J. F. Willems be
weerde dat in 1819, alleen op grond van het feit dat het achter 
de drie spelen van deze Antwerpse factor afgeschreven is 1). 

Sedert hebben alle schrijvers elkaar nageschreven, zonder het 
handschrift verder te onderzoeken. Het is niet, gelijk de drie 
voorafgaande spelen, nauwkeurig ondertekend en gedateerd. 
Daar blijkt uit, zegt G. A. Rahlenbeek I), dat Van Haecht, 
die hier openlik met de Kerk breekt, dit spel niet op zijn 
naam heeft durven uitgeven. Had men de spelen achter elkaar 
gelezen, dan zou door de opvallende verschillen in stijl en 
compositie reeds duide\ik geworden zijn, dat dit werk van 
andere hand moest zijn. Ten overvloede blijkt uit het slot, 
dat dit spel niet uit de Violieren, maar uit de Antwerpse 
kamer De Goudsbloem afkomstig is S). 

Opnieuw is hier een capittel uit de Handelingen der apos
telen gedramatiseerd. De auteur van het reeds besproken 
Tafelspel laat de prochiaen zeggen: 

afkomst onderstelde, weet mij ook op een artikel over JDhannes van 

Miggrode, gereformeerd predikant te Veere (Kalender voor de Protestanten 

in Nederland V (1860), blz. 212), waar ondersteld wordt dat hij aan

wezig W8l, .toen het derde en het vierde hoofdstuk van de Handelingen 

der Apostelen te Middelburg werd vertoond". Dit moet op fanlasie 

berusten - in het Middelburgse archief ontbreken daaromtrent alle 

gegevens - want deze predikant werd in 1531 geboren, en een op

voering tussen 1550 en 1560, toen het bewuste stuk reeds tol de 

verboden geschriften behoorde, is hoogst onwaarschijnlik. 

I) In het hs. 21664 van de Kon. Bihl. te Brussel. Het heeft geen 

onderschrift, terwijl de drie spelen nauwkeurig aaogeduid worden met 

de naam van de bekende auteur, en gedateerd. Een volledig afschrift 

van deze spelen, dat aan een uitgave ten grondslag gelegd kao worden, 

dank ik aan de hulp van enige mijner studenten. 

!) In zijn artikel in de Biographie nationale VIII, 594. 

S) tgeen dat lIJij goutblomkens ons nu sijn moeyende 

dalI ter eeren Godts en u allen in gemeene. 
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De Luyters comen altijt met Schrift te spele 
Pn'nciPael Paulus is meer haerlieder geclanc, 

Naar geest en inhoud is dit nog onbekende spel een pendant, 
of als men wil, een vervolg van het eerste Apostelenspel. 
De aktuele proloog, uitgesproken door twee borgers, laat ons 
geen ogenblik in 't onzekere omtrent de bedoeling: 

Gebuerman, ist niet quaet om verdragen, 
Het jammer dat men hier ter weirelt siet 
Van den genen die den naem Christi gewagen, 
Die siet men jagen en brengen int verdn'et, 

Waarop de tweede antwoordt: 

Tis wel waer, maer en verslaet u dae rom niet, 
Wan I sulcks is van beginne des weirelts geschiet, 
Soo ons de propheten claerlyck toogen: 
Vervolgings tribulatie moeten sy gedoogen, 
Die siJnen naem aenroepen ende waerheyt deden bliJ'cken, 

In gevoelvolle woorden herdenken ze de vervolging waaraan 
Jezus blootstond en zijn geduldig lijden, Maar "sijn levende 
woort dat wort nu seer deerlijc veracht, verdreven, en die 
de waerheyt seggen doen sij vernielen," "Wat sullen wij be
ginnen?" vragen ze zich angstig af: "Mijn herte vreest van 
binnen," "Als die vervolgers toch vol van nijde I ons comen 
bestrijden I wy moeten ons lijden I en oock niet vermijden 
het woort des heeren!" 

o heere, bewaerl ons! -
Ons sterckheyt wilt vermeeren, 
Dat u!y ons , nz'et en keeren 
Deur tribulatie van uwen naeme! 

De sinnekens, Ypocrytich Herle en Forlsich Labeur. openen 
het spel. Hevig verontwaardigd zijn ze: iedereen spreekt van 
"desen Jesus van Nasareenen", door "ons oversten" ter dood 
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gebracht. ,,'t Gheheel lant door Jesum in geschil is '" ,,'t Is 
al Jezus vore en Jezus achtere ," Dat bleek aan Stephanus, 
die "sijns meesters sermoon conterfeytte". Maar wij zullen 
die aanhangers wel vervolgen: "sy hebben puer den duyvel 
binnen." Laten we dus "ons geestelijcke heeren" opstoken en 
"in Saulus' herte cruypen". 

Dan treedt Saulus - de inquisiteur - op, die in een lange 
monoloog zijn voornemen te kennen geeft om de ketters te 
doen "hangen, si eden en braden,onthoofden, steenen, geesselen 
en speten" en "onsen geestelijcken staet in eeren te houden." 

Twee gevangen "borgers", die tot de nieuwe sekte behoren, 
worden ondervraagd, maar zij getuigen van hun onwrikbaar 

geloof: "gy meugt ons lichaem dooden, maer de si el niet." 
Vergeefs tracht Saulus hen te overtuigen van Jezus' dwaal
leer: de ketters weerleg~en hem met bijbelteksten. De straf 
blijkt onvermijdelik. "Grijptse bey metten halse gelijck de 
beeste", roept Saulus, en de wrede beulen volvoeren het bevel 
met genoegen. Saulus staat verbaasd over zoveel standvastig
heid, die geen "tormenten" vreest. Hij zal nu naar Damascus 
trekken om "dese ketters te vangene". 

Het volgende toneel is een gesprek van een Phariseus met 
een Bisschop, die zich ongerust maken over de toeneming 
van de ketterij. Saulus biedt zich aan voor de vervolging. 
Hij ontvangt "brieven" van de bisschop, die hem volmacht 
geven, en gaat op reis. 

In een tussenspel juichen de sinnekens over hun sukses. 
Maar eigenlik vallen ze, als duivelse machten, uit hun rol, 
wanneer ze de schriftgeleerden en phariseeërs gaan ontmas
keren. Spottend zeggen ze: "ons geleerden" durfden zelf de 
kettervervolging niet aan: ze spannen er Saulus voor, die 
geveinsden' Terecht heeft Jezus hun schijnheiligheid aan de 
kaak gesteld' 

De sinnekens blijken dus te beseffen dat Jezus God was, 
en dat Zijn woord de eeuwige waarheid openbaarde. Door 
deze trek blijven ze toch erfgenamen van de Middeleeuwse 
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duivel, die tot al wat slecht is verleidt, maar tegelijk Gods 
macht erkent en vreest, en zelfs soms als dienaar Gods en 
wreker van het geschonden recht optreedt. 

Overeenkomstig het bijbelverhaal zien we dan de plotselinge 
bekering van SauluI, te paard op weg naar Damascus. Als 
God hem toeroept: "Saule, wa erom persequeerde mij?" daalt 
er vuur uit de hemel - in het handschrift staat: "Hier doet 
vier van boven komen met een instrument" - en wordt 
Saulus met blindheid geslagen. 

In een volgend tafereel wordt Ananias door Gods stem 
vermaand om de bekeerde Saulus op te zoeken. Na hand
oplegging genezen, uit hij zijn dankbaarheid in een gebed en 
vraagt om de doop. 

Ter afwisseling treden de sinnekens jammerend op. Nu is 
alles verloren, als Saulus gaat onderwijzen. "Waer sullen nu 
blijven on se .potestaten ende prelaten, met alle haer valsche 
instellen ?" zegt Forlsich LabuBr. "Ja", valt Ypocrylich Herle in, 
"want Saulus sal ha er bedroch gaen mellen, en vertellen haer 
gierige malitiën, want hij weet toch alle haer conditiën." Hun taak 
zal dus nu zijn, Saulus te vervolgen. Dus "gaen wij bij onse 
geleerde c\erken en haer verstercken met alle haer bullen." 

De prediking van Saulus wordt, als hij weer ten tonele komt, 
samengevat in een referein, met de stock: "Want hij is den 
wech, de waerheyt en tIeven." Rechtstreeks voor het publiek 
bestemd zijn woorden als: ,,0 gij christene broeders, al 
leggen sy u in banden, betrout u in den Heere!" 

Ook in het slottoneel, waarin de discipels overleggen hoe 
ze Paulus over de muur zullen redden, worden de toeschouwers 
nog eens vermaand: "Laet ons Godt niet wederstaen, maer 
altijt eeren, als hij ons roept in onser conscienciën." 

Ook dit door en door revolutionaire spel was wel geschikt 
om - naar Hooft's woorden - "de gemoeden der meenigt 
te mennen." Het komt voort, gelijk reeds bleek, uit de Ant
werpse kamer de Goudsbloem, die met de Violieren en de 
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Olijftack tot de drie voorname Kamers behoorde. 1) In de 
geschiedenis van deze Kamer, voorzover die onderzocht is, 
wordt van dit spel geen melding gemaakt. Om de geest van 
gloeiende verontwaardiging en oplaaiend verzet, zou men 
geneigd zijn, het te plaatsen tussen 1545 en 1550. 

In 1539 en 1540 had de hervormingsgezindheid, zelfs in 
gedrukte geschriften, zich vrijelik kunnen uiten. De keizer 
was nog door de strijd in Frankrijk in beslag genomen. Sedert 
1540 verandert het optreden der regering, opgeschrikt door 
de ketterse vrijmoedigheid. Gent wordt in 1540 getuchtigd; 
de handelstad Antwerpen, een broeinest van ketterij, werd 
weldra niet meer met rust gelaten, en de rederijkers kregen 
hun deel. Karel V zag bij zijn bezoek aan Antwerpen, in 
Desember 1545, met ontsteltenis, dat ook het stadsbestuur 
niet onschuldig was aan de toenemende ketterij, en tenminste 
de strenge plakkaten niet naar behoren toepaste. De 28ste 
Februarie 1546 beval hij de stadsmagistraten, alle ketters te 
vangen, die aangeklaagd zouden worden door de inquisitoren. 
Reeds de 15de Januarie 1545 was de schoolmeester Peter 
Schuddematte, als "fray Rethorisien" werkzaam in de Olijftack 
en lid van de Violieren, beticht van ketterij, omdat hij zijn 
leerlingen ketterse refereinen liet afschrijven en o.a. een ver· 
dacht zinnespel dichtte. Kort daarna ontpoorterd en "ter 
scherper examinatiën" gelegd, werd hij twee jaar later (25 Mei 
1547) voor het stadhuis onthoofd 'l. 

Een ander rederijker, Jacob van Middeldonck, deken van 

1) Zie J. B. van der Straelen: Geschiedenis der Rrderijkerskamer De 

Goudsbloem, in De Vlaemsche School VI tl860), later opgenomen in de 

Geschiedenis der Antrllerpsche Rederijkerskamers (Antwerpen - J. E. Busch

man - 1863), waarin ook de Geschiedenis van Den Olyftaclt en DI 

Violieren beschreven wordt. 

Het artikel van F. Donnet over deze kamer (in Den Gulden Passer, 

jaarg. 11) behandelt een latere periode. 

') Vgl. F. Jos. van den Branden: Anna Byns, haar leven, haar rIIerlten, 

haar tijd, (Antwerpen 1911), blz. 99,112-113; Loosjes, t. a. p. blz. 422. 
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de Antwerpse kamer "De Damastbloeme". werd in 1546 ont
hoofd, omdat hij vier jaren vroeger Den Boom der Schriftueren 
had voorgedragen, een stuk "smakende heresie, contrarie 
onsen heylighen kersten geloove ende insetten der Heyligher 
Roomscher Kercken." Er is alle reden om te vermoeden dat 
ook het gelijktijdig gedrukte Apostelenspel van 1540 nog jaren 
later, wegens de actualiteit te Antwerpen lezers vond, en dat 
de tijdsomstandigheden tot navolging en uitbreiding prikkel
den I). De auteur van het spel van Paulus' beken'nghe heeft 
ongetwijfeld het werk van zijn voorganger gekend en voor 
ogen gehad, zoal niet letterlik, dan toch gedrukt. Een enkele 
gelijkluidende regel - "tis Jezus voor en Jezus achtere" -
maar vooral de tonelen van de sinnekens en de geest van 
het gehele stuk vertonen een niet toevallige overeenkomst. 
Het blijft mogelik dat het stuk eerst van ± 1550 dagtekent, 
toen Karel V zijn nieuwe "Ordonnantie, statuut ende Eewigh 
Edict" uitvaardigde, "om textirperen ende te niete te brynghen 
die secten ende erreuren, op gheresen teghen onsen heilighen 
Kersten Gheloove", en toen scherper tegen verboden boeken 
opgetreden werd 1). 

Dat dit spel dus niet in druk verscheen, behoeft ons niet 
te verwonderen. Een opvoering is misschien wel mogelik ge
weest, bij de toenmalige weifelende of weigerachtige houding 
van de magistraten om de keizerlike bevelen streng · uit te 
voeren. In elk geval moet het spel door afschriften verbreid 
geweest zijn, zodat het ook in andere gewesten kon door
dringen. Wij troffen het namelik ook aan onder de Haarlemse 
spelen, die Goossen ten Berch voor zijn Kamer Trou moet 
Blycken zorgvuldig afschreef Sj. Dit handschrift bevat evenwel 

1) LoOIje. I. a. p. blz. 422. Wij merkten reed. Op. dat het spel in 1557 

herdrukt werd. 

F. JOl. van den Branden, t. a. p. blz. 115. 
3) Een belchrijving van drie bundel. Sinnnpelm, door deze afschrij

ver vervaardigd, zal in het Tijdschrift voor Nederl. taal en letterkunde 
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geen gelijkluidende tekst: het is voor eigen gebruik omge
werkt. De proloog ontbreekt, de epiloog is sterk veranderd, 
waardoor ook de naam van de Goudsbloem verdween; sommige 
tonelen zijn bekort, andere iets uitgebreid en de taal is door
lopend verhollandst en van minder begrijpelike vreemde 
woorden gezuiverd. Overgangsvormen tussen deze beide tek
sten kunnen licht bestaan hebben. Het weglaten van de proloog 
zou er op kunnen wijien dat de Haarlemse rederijkers, die 
de inquisitie niet zo aan den lijve gevoeld hadden, er meer 
een bijbels drama dan een vuri~ protest in zagen, al blijft de 
eigenlike strekking, ook in de omgewerkte tekst, duidelik genoeg. 

Ook in de Haarlemse kring blijft het motief - de parallel 
van de hervorming met de prediking der apostelen - door
werken. 

In een ander Haarlems handschrift is een kort, vrij onbe
duidend Spel van Emaus 1) bewaard, waarin ook de aanhangers 
van Jezus geheime samenkomsten houden in "besloten huysen". 
Lucas uit zijn angst voor een mogelike overval, want hij is 
"suspect als een nasareensche". Ook Cleophas klaagt over de 
"benoude tijden" voor allen die bekennen "Jesus dissipuien" 
te zijn Maar in hun onderling gesprek troosten ze zich met 
de gedachte: de geest kan men toch niet overwinnen I De 
vergelijking met de "conventikels" van hervormden ligt hier 
weer voor de hand. 

Sterker invloed van de Zuid-Nederlandse apostelspelen is 
merkbaar in een Spel van Paulus en Barnabas"}, eveneens 
in de Haarlemse verzameling bewaard, en blijkens de taal 
van Hollandse oorsprong. De onbekende auteur, lid van Trou 
moet Blycken, verbergt zich achter de zinspreuk: "Ick hoop 

een beter". Het loont de moeite niet, lang bij dit stuk stil te 

verschijnen. Dit spel staat in hs . B. all No. I..Eell"aflchrifl, zowel van 
het Brusselse als van het Haarlemse handlchrift, is in mijn bezit. 

I) Hs. E. No. 2 in bovengenoemde verzameling. 

2) Hs. B. No. 4 in hetzelfde archief. Ook dit handschrift il reeds 

afgeschreven. 
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staan. De stof is ontleend aan het 14de hoofdstuk van de 
Handelingen der Apostelen. De sinnekens, naar Hollands ge
bruik "neefiens" genoemd, Deuchdlfjck schijn en Bedeckte 
valscheyt allegoriseren de kerkelike machthebbers die zich 
tegen de evangelieverkondiging van Paulus en Barnabas ver
zetten. Zij vrezen vooral voor hun "vette soppen", hun "jaer
lycks incomst", en sommen met ergenis op, wat die aanhangers 
van de nieuwe leer hun verwijten: ze worden uitgescholden 
als "Jesebels paepen" en beschuldigd van "afgodery". Dat 
moet gewroken worden. Daarom eindigt hun gesprek: 

Maer laten wil eerst gaen daer onse overicheyt wonen, 
Tot onse meesters ter synagogen ende oversten raet, 

Om van haer te criJ'gen tot onsen verschoonen 
De coppiJe vuyt het moordadige placcaet. 

Zij wijzen ook op de tegenstelling tussen de geleerde, 
kostbaar geklede "clesij" en de aanhangers der apostelen, 
"slechte ambachtslieden". De geuzen spot komt weer in het 
laatste tafereel voor den dag, als de neefiens de doodge'waande 
Paulus, na zijn geseling weggesleept "op het ander ent vant 
taneel", aantreffen. Ze willen dan "een misse van requiem" 
gaan zingen, maar een van beiden merkt op: "Bij mijnder 
trouwen, hij en gelooft daer niet in." Na de herleving van 
Paulus wordt door de apostelen en hun discipel een dank
dicht voorgedragen in referein-vorm; "Allegader, 0 Vader, 
prijsen wij u inder eeuwicheyt." 

Als Hollandse weerklank van een in het Zuiden aangeheven 
motief, blijft dit spel merkwaardig, maar tegelijk blijkt er uit, 
hoe zeer de Hollandse rederijkers in kunstvaardigheid en 
zeggingskracht en smaak nog bij hun Zuidelike kunstbroeders 
achterstonden. De taal is veel minder levendig; de vers-einden 
zijn overvol van stoplappen; de compositie van het geheel is 
gebrekkig. De oorzaak kan ten dele ook zijn, dat dit spel 
niet meer rechtstreeks doorde tijdsomstandigheden ingegeven is. 
Men .voelt er meer "litteratuur" dan leven in. Het zal wel 
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geschreven zijn, toen in Holland de tijden der inquisitie voorbij 
waren en aan de bloedige geloofsvervolging slechts vervagende 
herinneringen bewaard bleven. De stemming van opbruisende 
verontwaardiging, het hartstochtelik verzet is hier afwezig. 

Veel belangrijker zijn het drietal Apostelspelen van Wille~ 
van Haecht, de bekende factor van de Antwerpse kamer De 
Violieren 1). Bekend is deze rederijker in z6verre, dat zijn 
naam in onze literátuurgeschiedenis voorkomt als factor, tijdens 
het schitterende landjuweel van 1561 en later als de auteur 
van de Lutherse Psalmberijming. Maar de biezonderheden 
omtrent zijn leven en werken zijn schaars. J. B. van Straelen 
noemt zijn naam in de Geschiedenis der Antwerpsche Rederijk
kamers slechts terloops; het artikel van G. A. Rahlen beek in de 
BiograPhie nationale is onvolledig en vol onnauwkeurigheden. 
Het meeste gaf nog K. Ruelens in een brede aantekening bij 
de uitgave der Refereinen van Jan de Bruyne, bedoeld als 
"bouwstoffen" vOor een toekomstige levensbeschrijving. Hij 
kende ook de Apostelspelen in het Brusselse handschrift, 
achtte ze een uitgave waard, zonder ze in hun geheel te 
onderzoeken. De belangrijkste gegevens voor de kennis van 
zijn persoonlikheid bleven dus ongebruikt. 

Het geboortejaar van Willem van Haecht is nog onbekend; 
vermoedelik valt het omstreeks 1530, wellicht iets vroeger. 
In 1552 werd hij lid van de Violieren; in 1558 was hij reeds 
factor, want in dit jaar werd van hem vertoond "een spel van 
Scipio, een spel van Sinne, hetwelcke spel seer wel gespeelt 
werdt voor de heeren vander stadt en voor d' ander cam eren." ') 

I) Bewaard in het reeds genoemde Brusselse folio-handschrift 21664, 
in 1833 te Amsterdam aangekocht op de boekverkoping van de ver
zameling J. Koning. De stuklIen zijn ondertekend Per HlUgt. Violiert. 
Behaegt Gods flIIil/e (zijn zinspreuk). De afschrijver tekent aan dat "de 
originalen berusten onder Willem van Haecht, facteur van De Violieren". 
Zie verdere biezonderheden bij K. Ruelens Refereinen van Jan dl 
Bruyne 11, blz. 218 vlg. 

2) De Liggerm rn andere historische archieven der Ant.trpsche Sint 
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Dit spel is niet bewaard gebleven; wèl de inleidende spelen 
die hij in 1561 schreef bij het grote landjuweel, en die in 
druk verschenen I). Als factor van de uitnodigende kamer zal 
hij bij de voorbereiding en de uitvoering een belangrijke rol 
gespeeld hebben. Zijn eigen werk bij deze gelegenheid was 
niet onverdienstelik. Verder kennen wij van hem enkele 
refereinen, een paar liederen in het Geuzen-liedboek 2), een 
drietal kleinere werkjes ') en zijn psalmberijming van 1579, 
die in Lutherse kringen gewaardeerd en herhaaldelik herdrukt 
werd. Bij de komst van Alva vluchtte hij naar Aken, waar 
Frans Matthijs, vroeger pastoor te Kiel, de Antwerpse Marti
nisten om zich verenigde. Toen het te Antwerpen weer veilig 
werd keerde hij terug, maar in 1585 was hij ~enoodzaakt 
opnieuw in ballingschap te trekken. Noch zijn latere verblijf
plaats, noch zijn sterfjaar zijn ons bekend '). Ook omtrent 
zijn beroep weten de biografen ons niets mede te delen. Er is 
reden om te veronderstellen dat hij tekenaar en boekhandelaar 

Lucasgi/d, (1864-1872), blz. 182: Anno 1552: "Willem van Haech t 
quam in de Bloeme" (d. w. z. in de Violieren). Het tweede feit wordt 

daar vermeld op blz. 211 (Mei 1558). 
I) N.l. De Wellecome, door De Violieren, Het Oordeel van Tmo/us 

tuslchen Apollo ell Pan - waarvan Kalft' (Gesch. lil, 147) de realistiese 

levendigheid prijst, - de Pr%ge. Ver/of! oft adieu van Je Violieren en 

Dm Wellecom op Thaech-spel met De" oor/of int ghemeyn. 

2) No. 6 en 7, ondertekend Per Haecht (ed. E. T. Kuiper I, blz. 11-13) 

. Een lied van Van Haecht komt ook voor in een referein-bundel, 

in 1563 te Brulsel uitgegeven. Daarin wordt God geloofd, omdat "in 

den tijt present d'licht onl deur d'woort ghegeven" en "de dUYlternis 

verdreven" is (Wackernagel: Lieder der Nied. Reform., blz. 147, aange

haald door Loosjes, t. a. p. blz. 612). 
3) Zie de titell bij Te Winkel: OnlflliUelingsgan!t 11, 462, en iets 

uitvoeriger bij K. Ruelens t. a. p. 

1) In het Biographisch Woordenboe/t van Frederiks en Van den Branden 

,taat vermeld dat hij naar Noord-Nederland uitweek en daar omstreeks 

het einde van de 16e eeuw overleed. Waarop deze mededeling berult, 

i. mij niet gebleken. 
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geweest is. Onder de Nederlandsehe Historieplaten beschrijft 
Fred. Muller een zinneprent van ± 1575 of 1580 met het 
onderschrift: Willem van Haecht composuit, P. Baltens excudit 
et Haecht I). De voorstelling heeft waarschijnlik betrekking op 
de vereniging der verschillende godsdienstige partijen, zegt 
de beschrijver. Uit Van Haecht's derde zinnespel zullen wij 
kunnen aantonen dat de tekenaar Willem van Haecht inder
daad met de rederijker vereenzelvigd moet worden. Dreef hij 
misschien ook handel in prenten en boeken? Achter één van 
zijn gedrukte boekjes, De Vyf Clq.eehlieden Ieremt'e over 
Ierusq,lem ende d' Landt Iuda,ghedruckt int iaer 1578, leest 
men aan het slot de mededeling: "Men vindtse te coope 
Thantwerpen aen Sint lans poorte, by Willem van Haecht", 
gevolgd door dit aardige rijmpje: 

Jek hoop dat niemant t'n dees Nederlanden 
Mijn eyghen werek, noeh arbeyt en sal ondergaen, 
Want sulek treekt een ander tbroot wt sijn tanden 
En heef ter eleyn voetsel af, als hijt heeft ghedaen, 
Om een cleyn proye, doet hy hem self veel sehanden aen '). 

Als tekenaar zal hij zich juist in de Vt'o/t'eren thuis gevoeld 
hebben. Deze kamer, die in 1442 reeds bestond, was in 1480 
samengesmolten met het Sint Lucasgilde en had zich opge
werkt tot de voornaamste kamer in de zeventien Nederlanden, 
waar schilders en dichters samenwerkten sJ. 

1) Onder No. 426. Bij No. 723 (noot) wordt een zinneprent van 

J. de Gain (Gheyn) beschreven "met adres van W. van Haecht". 
') Dit boekje, dat ook op "den tijt prelent" betrekking heeft. raad

pleegde ik op de Antwerple stadsbibliotheek. Van Haecht's voorganger 

811 factor ·van De Violieren, Franl Fraet, was ook boekverkoper. Het 

il bekend dat ook te Amsterdam de rederijkerlwerkzaamheid vaak 

verbonden wa. met het vak van boekhandelaar, uitgever en kunltverkoper. 

I) Nog in 1561 toen de Regering maatregelen nam tegen de "pap
gilden", d. w. z. de kamers van mindere rang, aan wie men geen 

"huylen, camers, lolders of andere plaetsen" mocht verhuren. werden 
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Voor vrijmoedige meningsuiting, ook ten opzichte van de 
godsdienst, was men in deze kring niet bevreesd. Het spel 
waarmee de Violieren op het Gentse landjuweel van 1539 de 
overwinning behaalden, droeg reeds een duidelik ketterse 
tint J). Wel werd in 1540 bij reglement bepaald, dat alleen 
Katholieken lid van de kamer konden worden, maar met de 
rechtzinnigheid zal het zo nauw niet genomen zijn. Wij merk
ten reeds op, dat de wegens ketterij veroordeelde school
meester Peter Schuddematte lid van deze kamer was, maar 
in 1558 viel zelfs de factor Frans Fraet als slachtoffer van 
de inquisitie I). Het plakkaat van 26 Jan. 1560, rechtstreeks 
tegen de rederijkers gericht, I) zal ook voor de Violieren niet 
overbodig geweest zijn. Er zijn duidelike aanwijzingen, dat 
ketterse rederijkers meermalen in geheime wedstrijden hun 
gemoed gelucht hebben. In 1561 werden tenminste van over-

de drie belangrijke kamers officieel erkend (J. B. van der Straelen: 

Geschiedenis der Antwerpse/Ie Rederijkerdamers, blz. 24). 

1) In de Bib!iotheca Belgica wordt beweerd dat van de kamers die tc 

Gent in 1539 om de prijs dongen, alleen Antwerpen en Audenaerde 

(M. de Casteleyn) vrij waren van ketterse gedachten. Voor Antwerpen 

is bet tegendeel aangetoond door Loosjes (t. a. p., blz. 282). Ook Van 

den Braoden (Anna Bijns) is daarvaD overtuigd. 
2) Loosjea, t. a. p. blz. 431-432. 

3) Dit plakkaat verbood: "hem voortane te vervoorderen eenigblins 
te divulgeren, zynghen ofte spelen, doen divulgeren, zyngben ofle 

spelen int openbare, in gbelellchap ofte int heymelicke, eenighe Camer. 

Ipelen, Baladen, Liedekens, Commedien, Batementen, Refereynen oft 

ander diergbelijcke achriften, van wat materien ende in wat tale die 

zouden welen, soo wel oude als nieuwe, daerinne gbeminghelt zijn 

eenighe queltien, propositien ofte materien beroerende on Ie religie ofte 

gheestelicke luyden, tlij aangaende huere persoone ofte Itaten." Geen 

.pelen mochten worden opgevoerd "tenzij dat die eerst ghevisiteert zijn 

by den principalen Paltoor. Officier ofte Wet van der plaetsen, daer de 

voorseyde .pelen ghelpeelt ende gbereciteert zouden worden, ende van 

den zei ven daartoe oorlof ende coosent vercreCben thebben.'· (Placaathod 

(Jan Vlaanderen I, 815, 816, aangehaald door Looajes, t. a. p. blz. 436). 
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heidswege maatregelen genomen, om een herhaling van de 
ergernis wekkende uitingen in 1539 te voorkomen, maar zelfs 
toen schijnen er buiten de officieel opgegeven refereinen, 
andere, minder onschuldige, om strijd gedicht te zijn 1). 

In deze omgeving heeft de Luthers gezinde factor Willem 
van Haecht zich kunnen handhaven, zonder zijn mening ge
weld aan te doen. Van de Antwerpse overheid had hij niet 
veel te vrezen . In de buiten-burgemeester Anthonie van Stralen, 
hoofdman van De Violieren - die later als slachtoffer van 
Alva's bloedraad zou vallen - vond hij een geestverwant. 
En wat meer betekende, de Prins: van Oranje, als Prins van 
deze kamer benoemd, was een machtige beschermer, die 
allesbehalve van plan was om de vervolging van de "arme 
christenen" te bevorderen Sj. 

Antwerpen begon, sinds de opkomst van het Calvinisme 
een toevluchtsoord en verzamelplaats van ketters te worden. 
Ook veel Katholieken hadden een afkeer van de inquisitie, op 
grond van hun menselik gevoel of uit eigenbelang: door de 
vreemde kooplieden aan het geloofsonderzoek te onderwerpen 
en dus af te schrikken, bracht men de welstand van Ant
werpen in gevaar en gaf men de konkurrent Hamburg een 
voorsprong. Het verzet van de invloedrijke adel tegen Gran
veile gaf een steun aan de Antwerpse oppositie. Ingeslopen 
vreemde ketters werden in de woelige havenstad niet zo ge
makkelik opgespoord 3) . Dit alles veroorzaakte, dat sedert 1562 
de hervormingsbeweging veld won en openlik aan den dag 
trad, dat zelfs de oproeren van Doornik en Valenciennes in 
geweldpleging tegen Katholieke heiligdommen weerklank be

gonnen te vinden. De opstandige proklamatie die in het voor
jaar van 1562 te Antwerpen aangeplakt werd, was een onmis
kenbaar teken van de naderende storm. 

1) Zie Loosje. t. 8. p. blz. 429 vlg., die zich reeds beroepen kon op 

Ruelen. (Refereinen van Jan de Bruyne I, 195, 111, 222). 

2) F. Rachfahl: Wilhelm von Oranien und der Niederl. Au/stand 11, 234 

3) Ibidem, blz. 219 vlg., 237 vlg. 
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In deze jaren van beroering dichtte Willem van Haecht zijn 
Apostelspelen. Naar geest en inhoud draagt dit werk een 
ander karakter dan de reeds besproken spelen. Van Haecht 
is de gematigde, vredelievende Lutheraan, even afkerig van 
anabaptistiese dweperij als van Calvinisties dogmatisme en op
standigheid. Uit zijn werk klinkt geen kreet van verzet, maar 
meestal bezadigd vermaan en stichting. Als volbloed rederijker 
handhaaft hij de traditie: de uitgewerkte allegorie, de pronk 
van dubbelrijmen en klinkende woorden, maar naast de Bijbel 
wekt de Oudheid zijn belangstelling; inplaats van het naief
Middeleeuwse anachronisme komt de zucht om historiese 

werkelikheid uit te beelden. De nadering van de Renaissance 
wordt merkbaar, al wordt de grens niet overschreden. 1) 

De bouw van deze toneelvertoningen - want deze naam 
past beter dan drama- is eenvoudig. Na een voorspel volgen 
een reeks van los aaneengeschakelde taferelen, waarin drie
maal vier hoofdstukken uit de Handelingen der Apostelen 
trouw weergegeven worden. Z) 

Evenmin als later Vondel, acht V!ln Haecht vrije omwerking 
van de gewijde tekst geoorloofd. Het toneel vervangt de kansel. 
Dramatiese spanning ontbreekt. Maar de trouwe bijbellezers, 
die in hun binnenkamers of in hun conventikels de wisselende 

1) Corneli. van Ghistele, bekend om zijn rederijkere-vertalingen van 

kla.sieke auteur. - zelfs de Antigone van Sophocle. werd door hem 

overgezet! - wa. een Antwerpse tijdgenoot. In 1561 was hij factor 

van de Goudsbloem. Met goden·namen pronkt Willem· van Haecht zeI

den, al vindt men b.v. in het derde spel Neptunus, Ceres en Eolus. 

Merkwaardig i. vooral bet toneel van Paulus op de Areopagus, in 

het eerste spel, waar hij toont dat de Stoici en Epicurei, in het bijbel

verhaal genoemd. voor hem nog iets meer daQ namen zijn, en bovendien 

de oudheid vertegenwoordigt door een Poeta en een A.tronomus, die 

voor Paulus prediking niet ongevoelig blij yen. Dit toneel is gedeelrelik 

reed. afgedrukt door K. Ruelens (Refereinen van Jan de Bruyne 11. 

blz. 219-221). 
') NI. Cap. 16-19, 20-24, 25-28. 
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lotgevallen van de apostel Paulus meegeleefd hadden in hun 
verbeelding, zagen die nu voor ogen, verlevendigd door 
enscènering, costumering en vertoningen, waaraan de schilders 
van Sint Lucas ongetwijfeld hun beste zorgen besteed zullen 
hebben, en die wij ons in het weelderige, pronklievende 
Antwerpen van deze tijd niet te eenvoudig behoeven voor te 
stellen. Het aantal meespelenden was groot. Men zag volks- . 
oplopen en gevechten, men aanschouwde Christus in een 
wolk, en hoorde engelenstemmen uit de hemel. Menig tafereel 
vertoonde levendige aktie, en het optreden van de sinnekens 
met hun spot en scherts in de volkstoon zorgde voor af
wisseling tussen lange monologen. Ook muziek in de tussen
bedrijven ontbrak niet. 

Dit alles was reeds voldoende om het grote publiek enige 
uren te boeien. De naaste geestverwanten van de dichter 
evenwel hebben er iets anders in gevoeld: een geloofsgetui
genis, een hagepreek op het toneel. Deze Paulus was de 
verkondiger van het ware en zuivere evangelie. Zijn vervolging 
door de Schriftgeleerden, de herhaalde bedreiging en bestraf
fing met geseling en gevan~enschap, de aarzeling van de 
wereldse overheid, wekten, <?ok waar de historiese gebeur
tenissen schijnbaar objektief ten tonele gebracht werden, on
middellik herinneringen aan de eigen tijd, evengoed als twintig 
jaar te voren. 

Een uitvoerige ontleding van de inhoud dezer drie zinne
spelen zou hier misplaatst zijn. Wij bepalen ons dus tot 
enkele hoofdzäken. 

Een eigen opvatting heeft Van Haecht van de rol der 
sinnekens. In de oude rederijkerspelen zijn ze, naar Middel
eeuwse trant, ondanks hun kijfpartijen, bondgenoten in het 
kwade, de duivelse machten, die de zonde inblazen en be
vorderen. Van Haecht verdeelt de rollen: één staat aan de 
zijde van Paulus en vertolkt als het ware de gevoelens van 
de medelevende en medelijdende toeschouwer, de ander heeft 
de oude duivelrol, stookt de gevoelens van haat aan en ver-
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heugt zich in Paulus' tegenspoed. Daardoor krijgen de dialogen 
van de sinnekens meer scherpte en aktualiteit. In het eerste 
spel dragen ze nog onschuldige namen: Nieusgierige begeerte 
(d.w.z. verlangen naar of belangstelling in de nieuwe leer, een 
neiging die ten goede en ten kwade gaan kan) en Sorge voor 
schade (d.w.z. conservatieve angst). In het tweede spel heten 
ze Natuerlyck bewegen en Bedecte invie, want die eigenschap
pen hebben zich uit de eerste ontwikkeld. In het derde spel 
komt hun eigenlik karakter tot uiting in hun namen: Oprechte 
Kennisse en Hertneckige Verblintheyt. 

Bovendien verduide1ikt de schrijver zijn bedoeling door in 
een slottoneel de sinnekens elkaar in letterlike zin te doen 
ontkleden. Als het bovenkleed opengerukt is, komt het innedik 
voor den dag, in symboliese gedaante 1). Ook hun kleding en 
de emblemen die ze dan in de hand dragen, duiden op hun 
aard. Wat de oude duivels, met hun horens en staart aan 
naieviteit verloren hebben, wordt door allegoriese zinrijkheid 
vergoed. 

Merkwaardig zijn vooral de prologen, of liever voorspelen, 
die tame1ik los van het stuk staan, maar een uitvoeriger be
schouwing verdienen, omdat Van Haecht daar het meest 
aktueel is. 

De proloog van het eerste spel is gericht tegen anabaptistiese 
en andere sekten, die hun eigen vernuft stellen boven Gods 

\) In het eerste stuk blijkt Sorge voor scade na ontkleding een padde 

te zijn; Niellsgierige hegeerte heeft ogen en spiegels onder haar kleed. 

In het tweede spel draagt Bedeele invie "een hert in haer hant dat van 

een serpent deurcDaegt wort", terwijl Nat/lllrlijcli hewegfn een pellicaen 

vertoont. In het derde spel is het .ymbool nn Hertneckighe verhlint

heyt "een cirkel als een nacht ge schildert met een duyster mane ge

naempt de duysternille", terwijl Oprechte kennisse heeft "een cirkel 

geschildert al. een claeren dach daer in staende een sonne genaemt 

het licht," Bij hel openen van het kleed vertoont de eerste "een sleenen 

tafel Moysis met een dootshooft', , de ander "een open evangelieboek 

daer op sittende den heyligen geest." 
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woord. Er treden slechts twee personen op: Cranek gevoelen, 
"simpelyck gecleet", die een zak vol boeken draagt, genaamd 
dieversehe oPiniën, en steunt op een riet, genaamd Eighen 
vernuft. Tegen hem treedt op Sehrzftuerlyek onderwijs, ge
kleed als een doctoor, met een bijbel in de arm, genaamd 
dwoorl gods en steunende op een stok, genaamd Goddelycke 
stichtinge. Vriendelik treedt Schriftuerlyck onderwijs de dwa
lende broeder tegemoet: 

Stichten is mvn advijs en niet verdoemen, 
Opdat den verdoolden mach tot kennisse eommen, 
Want wie can hem beroemen, dat hij is volmaeckt? 

Waarom laat hij zich niet beter inlichten? 

DagelV·ckx ben iek hier openbaer int preken, int lesen. 
Gij hebt genoech, als gV· u eranckeyt wout laten genesen. 

Daer en is maer één Cristelyeke gemeynte, 
Wiens dienaer iek ben deur Godts gratie. 

Schuchter merkt de tegenstander op: 

lck ben toch een kersten mensch. Ben iek niet, vrint? 
Soo ist dan alleleens, hoe dat iek ben gesint ? 

Maar weldra laat hij zich overtuigen, dat men Christus moet 

leren kennen door de Schrift. Dat de Joden Christus mis
kenden, werd hun ongeluk, maar "haer val heeft ons tot een 
opstaen gebracht." Dat zal uit het volgende spel blijken, waarin 
Paulus' lotgevallen te Athene, Corinthe en Ephese vertoond 
worden. 

Deze trouwe dramatisering van de bijbeltekst is niet, als 
de vorige spelen, één doorlopende aanklacht, maar begrijpeliker
wijze ontbreken aktuele toespelingen niet. Sorge voor seade 
treedt weer even als de zestiende-eeuwse inquisiteur op, 
wanneer hij zegt: 
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Nu sal ick doen soecken in alle straeten 
In huysen, in gaeten, in cluysen, in hoeeken, 
Dat ick sal crijgen sijn schnften oft boeeken, 
Al souden mii vervloecken allen dingesetene . 
. . . . en daerom sal icker den brant in ,teken, 
Al soudender al de geleerde op murmereeren. 

Waarop het andere sinneken antwoordt: 

Oft de boeeken faelieren, su hebbent int hert vast, 
Maer siet toe dotmen u boeeken niet eerst en verrast, 
Daer gij tgoet deur tast, in sa eken, potten en in kisten. 

Enige vrijheid veroorlooft de schrijver zich als bij de 
zilversmid van Ephese, die Dianabeeldjes maakt (Hand 
XIX: 24) vervangt door een "schilder" en .een "beeltsnider", 
die van de nieuwe leer gevaar vrezen voor hun beroep. 

Zijn eigen verdraagzame opvatting legt hij in de mond van 
de Romein Aquila: 

Souden wii deen dander niet helPen tot recht verstant? 
W U sun al cranck: wie can hem dan beroemen iet I 
Men sal den verdoolden wijsen, maer verdoemen niet. 

En in een later gesprek: 

Och oft de sulcke Godts woort wel verstonden, 
Vangen noch wonden, noch brengen ter doot 
En souden sU de ledekens Chn'sti minioot I 

Ook in de laatste toespraak van Paulus spreekt Van Haecht 
door de mond van de apostel tot zijn geloofsgenoten: 

Dus, broeders, wandelt voorsichtich in u vocatie. 
Laet u niet verleyden deur den dangereusen tijt. 
Soeckt uwen troost in Jesum Chn'stum gebenediit. 

In de levendige proloog van het tweede spel richt onze 
Lutheraan zich tegen een andere tegenstander, Vernuft en BUnt 
geheten, blijkbaar een Calvinist en toekomstige beeldenstormer. 
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Als het gordijn opengaat wordt een schilder verrast, die nog 
de laatste hand legt aan het décor: hij moet nog een "aerent" 
plaatsen en roept de knecht om verf. Een toeschouwer komt 
hem tegemoet, vol ergernis over die "gemaelde beelden, van 
Godt verboden". "Het sijn al afgoden: heydenen en Joden 
heef ter Godt om geplaecht I" "Je bedoelt zeker" - zegt de 
schilder - "en aenbidse noch en dientse niet. Mach mense 
daerom niet hebben tot een cieraet?" - "Neent" - zegt de 
strenge Calvinist - "weettij niet datter geschreven staet: 
diese verciert en maeckt is vermaledijt?" 

Als Lutheraan en kunstenaar laat Van Haecht zijn schilder 
met argumenten uit de Schrift de beelden en schilderijen 
verdedigen. Als de tegenstander zegt dat de Joden ook geen 
beelden vereren, zegt de schilder met een geestige wending: 

Het bliJckt contrarie in menich Joden huys. 
Segt, waerdii noyt te Franckfoorl bij sulcke lieden? 
Daer soudyse wel met duysenden sien: 
Marijbeeldekens, Sint Jan en Sinte Pieter mede, 
Alle santen van mentgen slach en snede. 
Sij siense vrii geerne op de gouden gulden! 

Daarmee betoogt hij, dat er veel erger afgoden zijn dan 
de onschuldige beelden: "de aertsche Mammon, dats den 
afgodt daert al naer jaegt." Die moet men liever helpen 
bestrijden! 

Maar het wordt tijd om het spel te beginnen. De toeschou
wer verlangt nog enige inlichtingen over het stuk en wil zich 
dan terugtrekken onder het publiek: "Onder tvolck sal ick 
oock gaen spelen mijn rolleken." Neen, zegt de schilder, ga 
liever hier achter de gordijnen: "gij en dient onder tvolck 
niet met u doctrijnen, want speelden wij wat sterckx naer 
den text wel bekent, gij sout het willen nemen naer den tij! 
present!") 

I) De volledige tekst van de proloog laat ik in een Bijlage achter 

deze Mededeling volgen. 
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Dit is een zeer merkwaardige uitlating. Men zou er uit 
kunnen opmaken, dat Van Haecht zich bezorgd maakte, omdat 
de strekking van zijn eerste stuk maar al te goed begrepen 
was. Vreesde hij een verbod of wellicht vervolging? Inder· 
daad heeft hij zijn handschrift vooraf laten lezen en visiteren 
door "mijn heer Jan Huysmans, priester vicaris ende prochiaen 
der kercke van Sint Jeuris binnen der Stadt van Antwerpen 1). 

Maar als we bedenken welke vrijheden in het jaar 1563 de 
Antwerpse hervormden zich ongestraft konden veroorloven, 
dan kunnen we ook onderstellen dat de lochening van zin
spelingen op "den tijt present" niet voortkwam uit onoprecht
heid, maar een scherts is, die door de hoorders onmiddellik 
begrepen werd. 

"Ick wil ook wel heengaan", vervolgt de toeschouwer. Neen, 
blijf maar ; je kunt uit dit spel leren dat Paulus niet zo fa
natiek was. Wij zullen tonen 

dat wij niemant en sul/en maecken gram 
Om cleyn saecke, dt'e Godt nt'et en contran'eeren 
Maer sou men deere Godts oft sijnen naem blameren, 
Daer moet een goet Christen lyf en goet voor setten. 
Laet ons malcanderen dan niet condemneren, 
Maer wt liefde sNehten t'n de goddelijcke wetten. 

De toeschouwers kunnen geen ogenblik in twijfel geweest 
zijn omtrent de aard van dit tweede spel. Paulus blijft de 
hervormde prediker, Nadrukkelik verkondigt hij dat het 

I) Deze goedkeuring zal Van Haecht gevraagd hebben om te voldoen 

aan het bovenaangehaalde plakkaat van 1560 (noot 3 op blz. 23), Dat 

een priester dit Ituk ter opvoering toeliet bewijlt of dat men 

tegenover de Lutheranen veel door de vingers zag, of dat deze Pastoor 

zelf niet van ketterse Imetten vrij was, Bij het Landjuweel van 1561 
hadden De Violieren aan de BruSlelle regering ook de nodige waar

borgen moeten geven, dat er niet tegen het plakkaat gezondigd zou 

worden, Er werden 24 vragen voor het linnespel ter kl:uze ingezonden 

(zie Vaderland$ch Museum I, 105-108), waaruit het Gouvernement de 

onlchuldigate kOOI, 

185 



32 

avondmaal gevierd dient te worden met brood en wijn. Als 
Paulus voorspelt dat na zijn dood "die heilige kercke daer 
Christus om is gestorven", zal worden verdorven: 

Iae, mannen die verkeerde dingen sullen verclaeren 
Sullen wt u spruyten om te verleyden Godts schaeren. 

dan berusten die verzen wel op een bijbeltekst Hand. XX vs. 
29-30), maar de hoorders zullen aan de leringen van de Katho
lieke kerk gedacht hebben, vooral wanneer daarop volgt: 

Maer wij weten datter siin de cudde bevolen, 
Die eylasen haer selven opt vetste weyden. 

Anti-Katholiek klinkt de lof van Natuerlijck bewegen op 
Paulus' aanhangers: "sie en maecken geen samblant in haar 
devotie"; Protestants luidt de stelling: "Christus is alleen 
den priestere." Trouwens, de gebeurtenissen in deze hoofd
stukken der Handelingen moeten wel aan "den tijt present" 
doen denken: de predikers van een nieuw geloof worden 
telkens bedreigd met gevangenschap en geseling, de militaire 
macht moet hen soml in bescherming nemen tegen een fana
tieke volksmenigte; vreemde overheersers hebben hun lot in 
handen; schriftgeleerden en mannen van de wet keren zich 
tegen hen. Herinnert ook niet de aarzeling van Felix, die om 
geloofsredenen niet wil vervolgen, maar hen ook niet durft 
vrijspreken, aan de houding van de Antwerpse overheid, die 
van de inquisitie afkeer toont, maar de Brusselse regering 
niet openlik durft trotseren? 

Een aantekening in het handschrift leert ons, dat dit stuk 
gespeeld is de 9de April 1564. Ook het volgend jaar is het opge
voerd, en door een gelukkig toeval is ons ook iets bekend 
omtrent de indruk die het toen op de toeschouwers maakte. 

In een nog onuitgegeven Kronijk van de Luthe~se Ant
werpenaar Godevaert van Haecht l ), zeer waarschijnlik Willem's 

I) De heer R. van Roosbroek, die deze Kronijk zal uitgeven voor 
het Genootschap van AntfIJerpsche Geschiedenis, en die zo vriende1ik was, 
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bloedverwant, die als ooggetuige de gebeurtenissen van zijn 
tijd uitvoerig beschrijft, lezen wij: "Op den 21 dach Junij speelden 
de schilders van Antwerpen, welck is de Violiere, een scoen 
spel van sinnen uyt die wercken der apostelen, waer in sij 
ophielden aen 24 capit. en had de den volcke wel behaecht, 
maer de geestelijcheyt grimde." 1) 

Het laatste spel, over het 25ste-28ste capittel, behandelt 
Paulus' beroep op de keizer en zijn reis naar Rome. De te 
schrale gegevens leiden tot verslapping en herhaling, want 
wat Paulus' prediking betreft, heeft de schrijver zijn stof eigenlik 
al uitgeput, en ook de sinnekens weten niet veel nieuws meer 
te berde te brengen. Zinspelingen op "den tijt present" ont
breken ook hier niet I). 

Vergoeding wordt verder gezocht door de uitwerking van 

mij bovenstaande plaats reeds mede te delen, heeft nog niet onderzocht 

in wellte betrekking deze Godevaert tot WiIIem van Haecht gestaan 

kan hebben. De naam Van Haecbt was· te Antwerpen niet zeldzaam, 

blijkens de registers op de Liggeren van het Sint Lucasgi/de. 

J) De tekst vervol,t: "Daer was op den 19. dach was den Olyftak 

en den Jongen Handtboge inghehaelt, die tot Brusel om prijs geweelt 

hadden, en doen had men oock twee Ipelen gespeelt, waeraf d'een van 

den mistroostighen menlch was, die men Icriftuerlijck trooltede met 

Godts wonderlijcken wercken: ma er men sprack er niet van bicht oft 

mi8len, allo dat die rethorijck van haer niet bemint en is" (blz. 7 van 

het handlchrift). 

Deze plaat. is opnieuw een aanwijzing, dat menig spel uit deze 

periode niet tot onl gekomen is. 

2) Oprechte Ken"isse zegt b.v.: 

En later: 

o tis u leet dat de simpelen de Ichriften leIen 

Ende gij hebtse altijt willen verknelen 

Die de waerheyt vereondigen 'lVt haren mont. 

Ja, lij heetent al leekte dat tegen haer profijt il, 

AI gaget meelt smensehen lalieheyt aene. 
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het enige tafereel dat door levendige aktie de toeschouwers 
boeien kan, namelik de schipbreuk. Beurtelings spelen de 
taferelen op het in nood verkerende schip en op het strand, 
bij de wachters, die vuurseinen geven. De toneelinrichting 
zal hier heel wat hoofdbreken gekost hebben, maar uit mede
delingen omtrent de opvoering van Carel van Mander's spelen 
weten we, dat de toenmalige regisseurs niet voor de moeilik
heden van realistiese uitbeelding terugschrokken. 

Ook de stijfheid van het rederijkersvers is in deze scène 
verbroken. 

Interessant blijft dit derde spel door de uitvoerige proloog 
en de epiloog. In de eerste treedt Den ti.it present in eigen 
persoon op, geflankeerd door Weirlijeke staet en Gheestelijeke 
staet. Tegenover de wereldlike en de geestelike machten ver
tolkt Den tijt present de eisen des tijds: Staat en Kerk dienen 
gezuiverd te worden, want: 

In hondert jaren tot oPden dach van heden 
En was thoojt met de leden soo seer discoort. 

Onverbiddelik geselt hij hen beiden: als de leden gepur
geerd moeten worden, dient het hoofd te beginnen. Aan de 
klagende kerk voegt hij toe : 

Doorsaecke comp! meest deur u doetrijnen vals 
Ende deur te veel straffe rigereusheyt. 

De wereldlike staat moet zich voegen onder de leiding van 
wijze regenten, maar ook de overheid neemt haar toevlucht 
tot geweld, en handhaaft "d' oude religie", ondanks allerlei 
"vuyl corrupsien". Eindelik beseft de Weirlijcke staet zijn 
verblindheid. De belemmerende bril die hij draagt. heet 
"ijdel beloof te", nl. van de hemel, terwijl hij de hel verdiend 
heeft. De Geestlijcke staet heeft hem die bril opgezet, maar 
Den tijt present rukt hem af. Nu ziet hij al de gebreken van 
Den boom der religien die vóór hem staat. Geestetijeke staet 
vermag dat nog niet: hij "sprietoogt", want zijn gezicht is 
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belemmerd door schellen, genaamd "eertsche giericheyt", die 
hij eerst niet wil laten afdoen, omdat hij vreest dat het licht 
hem "niet wel becomen en sou". Maar als ook hem de 
schellen afgetrokken zijn, kan de zuivering van de Boom be
ginnen: alle slechte takken, Ypocrisije, Afgoderije, Simonije 
zullen ze afhakken. Dan grijpt plotseling een hogere macht 
in: Godts ordonnantie, als een engel. Steekt op uw zwaard! 
Staakt alle geweld, want God is genadig: 

Wildy dan soo publijcke deen dander verdoemen? 
Die heden doolt, mach morgen tot kennis coemmen 
Wildegii dees wercken dan met gewelt corn'geren, 
En gij tgeloove sonder de liefde fonderen ? 

Zo zoudt ge met er ruw op los te hakken, "de goey spruyt
kens om de quade verdrucken". Doet eerst de "poppen" af; 
misschien worden de takken weer gezond: 

Men sal een gecroockt spruytten niet te haest afsnijden! 

Nu wordt de poort geopend van Liefde en Trouw, waar
door zij kunnen binnengaan, nadat de oude "baren", discoorl 
en gewelt, vervangen zijn door nieuwe: redene en een
drachticheyt. 

Deze allegorie, die niet van overlading vrij te pleiten is, 
blijft boeiend door de gloed van overtuiging. Opmerkelik is, 
dat de vroeger genoemde prent van Willem van Haecht deze 
allegorie geheel in beeld brengt. In het midden ziet men 
de Arbor relt'gionis, rechts Status tempora lis als een krijgs
man en links Status sPiritualis als een geestelike. Tempus 
praesens wil de "poppen" afsnijden. Ook de poort met het op
schrift Firma fides en Amor ontbreekt niet. Deze prent zal 
dus ook in hoofdzaak met de toneelschikking van dit voor
spel overeengekomen zijn 1). 

I) De uitvoerige tekst vsn deze proloog met een reproduktie vsn de 

prent zal binnenkort opgenomen worden in Oud-Holland. 
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Ook het naspel van de sinnekens is in dit derde stuk het 
uitgebreidst. Oprechte kennisse en Herlneckighe verblintheyt
wij wezen al op de toenemende verwijdering tussen de sinne
kens in de loop van deze spelen - komen steeds scherper 
tegenover elkaar te staan, als vertegenwoordigers van het 
oude en het nieuwe geloof. Het is geen scheldpartij meer,. 
als in de oude zinnespelen, met duiveltjes als clowns, die 
het publiek doen schateren: het wordt bittere ernst. Oprechte 
kennisse valt telkens Herlneckighe verblintheyt in de rede met 
felle verwijten. Hij spot met de verering der heiligen, die hij 
al transformaties van de heidense godheden beschouwt. Ook 
Herlneckighe verblintheyt verlochent zijn duivelse aard en 
wordt ernstig. Dat is juist de ramp van onze tijd, zegt hij, 
dat elk spot met het geloof der .vaderen: "dat ick mij van 
mijn ouders geloove liet afbreken, ick wilder in sterven I" 

Heftig antwoordt Oprechte kennt'sse: 

Laeter u oock mede int graf steken I 
Besiet wie int oordeel u verblintheyt verschoonen sall 

Verontwaardigd klinkt het daarop: 

Siin ons ouders dan verdoemt? Wilt sulcb betoonen al. 
Segt mij dat I Of tis weert datmen met u leere spot. 

Ernstig antwoordt Oprechte kennisse: 

Dat oordeel comt toe alleen onsen heere Godt. 

Natuurlik is Herlneckighe verblintheyt niet overtuigd. Hij 
gaat heen met de verzuchting, dat "verherde boomen ver
steende vruchten dragen." 

Het slot van dit spel wijst er op, dat de verhoudingen te 
Antwerpen, onder invloed van de wassende Calvinistiese 
vloed, zich verscherpten. Het werd gespeeld de 17de Novem
ber 1564: de uitbarsting van de revolutie zal zich niet lang 
meer laten wachten. Toch blijft de grondtoon van Van Haecht's 
werk vredelievend. Tot het laatst hoopt hij, dat zuivering van 
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de Kerk, op een algemeen-christelike grondslag, verzoening 
van alle tweedracht, onder leiding van een wijze en verdraag
zame overheid mogelik zal zijn. Vandaar dat zijn allegorie 
die mogelikheid als werkelikheid idealiseert. Tot een kun
stenaar van grote betekenis heeft deze Antwerpse rederijker 
zich niet ontwikkeld, maar uit zijn werk spreekt een persoon
likheid; als welsprekend getuigenis van een veelbewogen 
tijdperk verdient het stellig een plaats onder de reformatoriese 
litteratuur. 

De populariteit van deze zestiende eeuwse spelen werkt 
nog na onder de zeventiende-eeuwse rederijkers. Dat blijkt 
uit een late spruit van dezelfde stam. In 1618, dus in de 
renaissance-periode, toen te Amsterdam Bredero, Coster en 
Hooft hun toneelwerk dichtten, voerden de Leidse rederijkers 
van De witte acoleyen twee Spelen van sinnen op, "gemaeckt 
uit den wercken der Apostelen", geheel in Middeleeuwse trant 1). 

Dit is echt onbeduidend dilettantenwerk, al meent de "dichter" 
modern te zijn, door het rederijkersvers te vervangen door 
de nieuwe maat, de alexandrijn. Zijn verzen strompelen voort, 
in eentonige dreun; de taal is onbeholpen 1). Het oude rede
rijkersvers, dat ondanks de stoplappen vaak een krachtig ritme 

I) Deze spelen zijn al1een bewaard in een handschrift dat op de 

Leidse Univer.iteitsbibliotheek berust (No. 1090). De spreuk "Lieffd' ist 

fundament", a.n het slot, bewijst d.t het werk uit de Leidse kamer 

voortkw.m. Het eerste spel verloont de "Steeninghe van Sinte Stephen" 

(Cap. 1- 8), het tweede "de bekeringe van Sinte P.ulu .... Het .antal 

personen is groot: de "valsche burgers" hebben reeds al1egoriese namen 

(Eigenbaet en Gietluegen), maar tUilen de bedrijven treden ook 

,twee duivel. al. neeffken." op, nl. Ongeloof en Twijffel-Ieer. 

2) Ten bewijze een paar regel. uit Saulus' al1eenspraak: 

Dus heb ick inden sinll op desen d.ch te wreken 

Die 't crui. en Jesum preeckenl/ en roemen haer a\lien 

Dat stomme by haer spreeckenll en blinde by haer .ien 

Datment een •• ach geschienll so mocht me wat geloven 

Maer slecht eenvoude Iienll kan .ulcken praet verdoven. 
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vertoont en echte wel-sprekendheid kan bezitten. steekt zeer 
gunstig af bij zulke quasi-korrekte rijmelarij. De Leidse spelen 
zijn echte kijkspelen geworden: vermakelik zijn de naieve, 
uitvoerige toneelaanwijzingen 1). Daarnaast staan langdradige 
gesprekken, die veel van het uithoudingsvermogen der toe
schouwers gevergd zullen hebben. In deze uitloper is een 
motief doodgelopen, dat zijn betekenis ontleende aan het om
ringende leven. Wanneer opnieuw een zeventiende-eeuwse 
dichter - en dan onze grootste - de lotgevallen der Apos
telen ten tonele brengt, dan is het niet om een nieuw geloof 
tegenover het Katholicisme te verdedigen, maar om de oude 
Kerk te verheerliken. 

I) Een paar Itaaltjes: de nederdaliDg van de Heilige Geest wordt zo 

vertoond, .,dat achter elcke booft een keen staet te branden met twee 

lemmens, waer duer het fuir offte de ftamme, in twe delen gedeelt il, 

ende comt even boven den hoofl'den te lande, all ofl'tet op den hoofl'den 
stond te branden." 

Of bij de steniging van Stephanus: "daer Iteenigen sy hem met 
witte turven, geIneden slecht als steenen, ende als bollteenen, sommige 

rood geverfd met bloed, die hem ant hoofl't gel meten worden, die 

steenen smijtense mis, dattet raest ende c1apt opt hout." 

Deze aanwijzingen herinneren aan dergelijke in de Ipelen van 
de Leuvenaar Jacob Duym, eveneens te Leiden geschreven. 
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Bijlage 

PROLOOG VAN WILLEM VAN HAECHT's 
TWEEDE APOSTELSPEL 

Personen: A: Een schilder. 
B: Vernuft en Blint. 

A Ist niet al schilders werck? tmach blijcken 1/ Jaet, 
Alle dingen opt leste sijn haer mannieren, 
Steeckter een de hant aen de derde strijcken 11 gaet: 
dan gebreeckter altijt wat aen spels vercieren, 

5 blijckt nu waerent maar geen schilders de violieren, 
twaer een saecke om te blijven beschaemt, 
ick sout daer binnen doen maer tstooten en tieren 
sou maecken dat mijn werck sou worden misfaemt, 
desen aerent is vergeten die nochtans betaemt, 

10 grootelijck ton sen spele anders naem ickx verdrach, 
hans hebdij de verf daer, och tis go et dat gij quaemt: 
tis waer, maer ick waer mij liever int boxken versaemt, 
bij goet geselschap, dan soo te loopen Jach, Jach, 
tis een cleijn gebreek datmen helpen mach. 

B 15 Sijt gevoordert vrint en eenen goeden dach, 
mij dunckt gij hebt wat neerstich voor handen? 

A dat loon u godt al en doe dij van hem geen gewach, 
ick prij se de groetenisse van desen landen 
hier seetmen godt vordert u 

B 20 dat schut ick op mijn tanden, 
gij groet op u manniere en ick op de mijne, 
maer mij dunckt gij doet al verloren pijne. 
aen dees gemaelde belden van godt verboden: 
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A waerom dat? 

B 25 het sijn al afgoden, 
heydenen en Joden IJ heef ter godt om geplaegt, 

A om dusdaenige? 
B jae. 

A Si et dat gij u wel bevraegt: 
300ft tgeen dat gij jaegt I1 sal u selven vangen, 

tis waer de chaldeeusche hebben padden en slangen, 
sonne, maene, wa eter en vier aengebeden 
ende hebreeusche gesproten wt haere leden, 
waeren van seden /I alsoo oock meest gesint 

35 daerom maeckten sij belden gegoten en gesneden 
en hebbense boven godt geeert en bemint. 

B wel worter den mensch dan niet met verblint? 
mij verwondert dat gij dan die belden maeckt: 

A hoe goet ist om hooren dat gij niet wel en smaeckt 
40 de redene, die bijstaet met een claer bediet, 

dat is en aenbidse noch en dientse niet 
mach mense daerom niet hebben tot een cieraet? 

B neent, weettij niet datter geschreven sta et, 
die se verciert ende maeckt is vermaledijt, 

45 en hoe gij arguweert en hier tegen strijt 
soo en cundij u niet ontschuldigen in desen: 

A ick hoor wel gij hebt dat dickwils gelesen, 
maer qualijck verstaen, want van te voren 
wist david wel dat men sulckx werckx oorboren 

50 doen niet dan tot afgoden en misbruijckten. 

192 



41 

B Soo en doet het nu oock alsment wel ontpluijckten, 
daer gij orsaecke af sijt woudijt weten, 

A ick en ben iek saeg liever mijn werck versleten, 
mijns hertsen secreten It kent godt de heere, 

55 tmoet ver van mij sijn dat ik met lof en eere, 
sou laeten aenbidden mijn constich verven, 

B ick sou liever van gebreke sterven, 
dan dat ik met sulcke conste sou leven: 

A godt en heeftse mij nochtans te vergeefs niet gegeven, 
60 als ick mij wachte van oneerlijckx belden, 

B schijnt oft dan godt wel alsulckx bevelden 
wa vrint hij en sal su1cke gaeven niet verleen en: 

A gij weet wel beter oft spreecktij sonder meen en 
sprack godt tot moijses niet in sinsche foreest 

65 ick heb geroepen beseleel vervult met godts geest 
die u sal maecken alle constige wercken 
s gelijcks oliab die int minst en int meest 
constich borduert: oock bedeckten cherubins vlercken 
die Arche godts en tot vercieraet verstercken 

70 't behancksel vol loofwercks en alderleij bloemen, 
daer haer de Joden noch hedensdaechs af beroemen, 
al meugdij voortcommen met dees rijcke lesse, 
dat men niet en mach maecken eenige gelyckenesse, 
van datter is onder oft boven der aerden, 

75 dats om datment eert oft looft deur tijdel aenvaerden 
maer hoe houdijt van waerden II want tis u wel bekent, 
dat godt moyses ded' oprechten 't metaelen serpent: 
segt . wat argument It brengt gij daer op sonder swijcke, 
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B dat en waeren maer figueren int publijcke 
80 voor niet anders en hevet haer behaegt. 

A Soo en doet men oock noch waert dat gij wel saegt, 
maer gij oordeelt veel, eer gij u wel versint 
daerom meugdij wel heeten vernuft en blint, 
nochtans moet ick u seggen noch een exempele: 

85 Salemon doen hij volmaeckten godts tempele 
ontboot hij niet hieram van tijro den constenaer, 
die de metaelen see van gewigte swaer, 
op 12 gegoten ossen seer constich ded' setten, 
en meijndij dat salemon oock hem daer aen besmetten? 

B 90 dat hij sijnen troon met 12 leeuwen vercierden ? 
dat was een wesen, en datmen nu soo regierden, 
Soo en misginck hem niemant ick segt u certeyn: 

A misgaet gij u in sulckx soo is u geloove cleijn, 
voorwaer ick meijn en gij meuget wel verstaen, 

95 hoe moet gij u dan aen de levende belden misgaen, 
als gij se siet aen met onreijnder herten, 

B waeij schilders gij sijt vol loose perten, 
gij antwoort mij al met dobbelen sinne. 

A Jae mijn verve en heeft macht noch leven inne, 
100 twaer slecht sou men haer dan eenigen lof toeschrijven. 

B nu dat willen wij dan daer laeten blijven, 
gij sijt blinder dan de Joden in u voorstel, 

A ben ick, neen zegt dat niet ick kense veel te wel 
maer waerom toch datte berechtet de vrinden? 

B 105 men sal bij haer geenderleij belden vinden, 
want sij houwen sulckx voor een groot abuijs, 
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A het blijckt contrarie in menich Joden huijs 
segt waerdij noijt te franckfoort bij sulcke lien? 

B Jae ick. 

A 110 daer soudijse wel met duijsenden sien, 
marij bel dekens sint ian en sinte peeter mede, 
alle santen van menigen slach en snede, 
sij siense vrij geerne op de gouden gulden. 

B waerme dat gij u ontslaen wilt van uwe schulden, 
115 maer dats al munte dat sijn ander saecken, 

A sij en sullen oock niet veel werckx vande cruijsen maecken, 
al sien sijse gemunt op eenen daeldere, 

B kee swijcht. 

A waerom hiettij mij schier verloren maeldere, 
120 tscheen wij schilders maeckten al de afgoden, 

en den aertschen mammon die christus heeft verboden, 
dien wildij niet derven maer wel behouwen. 

B neen segt dat niet sot sijnse dier op betrouwen 
ment vin ter al vele die sulckx mishaegt: 

A 125 waeij dats den afgodt daert al naer jaegt, 
hoe wel de sulcke op onse schilderije craeijen, 
den aertschen mammon canse alom draeijen, 
wien sietmen versmaeijen// toch rijckdom oft schat. 

B op een ander tijt willen wij hier af spreken bat, 
130 mij dunckt u sinnen hebben nu anders te voeijene: 
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A Jae en ick behoef mij oock wel te spoeijene, 
twaer tijt dat wij speelden eer dat wort te laet, 

B lilt weer t'werck der apostelen ick denck wel jaet? 
Wast tjaerent niet sestiende tot bij de twintichste toe? 

A 135 gij weet het wel en gij vraegt, iek en weet niet hoe: 
Jaet, tsal nu sijn tot twintich en viere. 

B maer blijven de selfde sinnekens int bestiere? 
dat ickt vraege is om dat ick ben out, 
ick sien en hoor quaeijlijck 

A 140 jae dat blijckt aen uwen cout. 
weet nieusgierige begeerte diet al deursiet 
het goet en tquaet, maer bevint sij iet, 
dat haer mishaegt deurt onredelijck plegen; 
soo compt daer wt een natuerlijck bewegen, 

145 dits deerste sinneken en hout met Paulum aene, 

B gij doet mij vrintschap met uwen vermaene, 
maer blijft sorge voor schaede noch die valsche prije? 

A neens maer deur haer compt bedeckte invije: 
want die partije 1/ daer sij om sorgt voor schaede 

ISO en dat hun veelgoetll toecomt, diemen wenscht het quaede. 
soo wort de sulcke sijn hertte vol haets en nijt. 

B ick danck u seere ick gaen tis meer als tijt 
onder t'volck sal ick oock gaen spelen mijn rolleken: 

A neen vernuft en blint laet loopen dat bolleken 
155 en gaet hier elders achter de gordijnen: 

B waeromme? 
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A gij en dint onder t'volck niet met u doctrijnen, 
want speelden wij wat sterckx na er den text wel bekent, 
gij sout het willen nemen naer den tijt present, 

160 u fondament // doet Reton'ca groot lachtere : 

B wel soo schick ick mij daen hier achtere, 
maer begeerdijt niet soo sal ick gaen strijcken. 

A neen gij meugent wel hooren 't sal u wel gelijcken, 
want gij sult sien blijcken II speelwijs naerden text, 

165 op dat u niet en dunckt dat gij sijt alderperfext, 
hoe dat Paulus doen hij weder te Jerusalem quam, 
om beters wille eenen Jootschen dinst aennam, 
om dat hij dander niet en woude schandaliseren, 
toon ende dat wij niemant en sullen maecken gram, 

170 om c1eijn saecken, die godt niet en contrarieeren, 
maer sou men deere godts oft sijnen naem blameren, 
daer moet een goet christen lijf en goet voor setten, 
laet ons malcanderen dan niet condemneren, 
maer wt liefde stichten in de goddelijcke wetten. 

B 175 wel daer sal ick een lutsken scherp op letten 
dus gaen ick mij voegen hier achter de c1eeren 
want daer is altijt twist daermen mij siet verkeeren: 

A dat meugdij wel seggen met alder eeren, 
ick ben blij dat ick u hebbe geplant, 

180 holla mijn verff verdroogt ten gaet niet van der hant: 
trouwens ick salt voort daer binnen wel wat verhoogen, 
dus wij se heeren en burgers opent u verstant 
aenhoort int goede tviolierkens vertoogen 
en aensiet alle dingen met goeden oogen. 
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