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GESCHIEDENIS De 14de eeuw was niet zo donker als we
vaak denken. De vele apocalyptische verhalen uit die tijd
dienden vooral als verpakking van politieke en morele
boodschappen, stelt Neerlandica Ulrike Wuttke.

Berthold van Maris
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Alledaagse
apocalyps

Het motief van de
woeste volkeren was
literair a a n t r e k k e l ij k

Ulrike Wuttke werd geboren op
5 september 1976 in Berlijn, en stu-
deerde daar aan de Vrije Universiteit
zowel Nederlandse als Engelse taal-
en letterkunde. Afgelopen oktober
promoveerde ze aan de universiteit
van Gent op de verbeelding van
eindtijd, hemel en hel in de veer-
tiende-eeuwse Vlaamse literatuur.

Wie is Jan van Boendale

Jan van Boendale werd omstreeks
1279 geboren in Tervuren. Over zijn
leven is weinig bekend, behalve dan
dat hij rond 1312 schepenklerk, een
soort stadssecretaris, werd in
Antwerpen. Daarnaast was hij
dichter en historiograaf. Hij schreef in
het Nederlands en niet in het voor
die tijd gebruikelijke Latijn. Rond
1351 overleed hij.

Van Boendale wordt door slechts
weinigen nog gelezen, maar is
onlangs weer op de kaart gezet door
Frits van Oostrom. In zijn nieuwste
boek Wereld in woorden noemt hij
Van Boendale een belangrijke en
interessante schrijver, die in de
canon van de veertiende eeuw een
plaats verdient naast Beatrijs en het
Egidius-lied.

D
e veertiende eeuw wordt vaak ge-
zien als een tijd van crisis, oorlo-
gen, rampen. Er was een grote pest-
epidemie. “De mensen zouden

daardoor geobsedeerd zijn door de dood en de
ondergang van de wereld. Maar dat beeld is
veel te somber”, zegt Neerlandica Ulrike
Wuttke die onlangs in Gent promoveerde op
de verbeelding van eindtijd, hemel en hel in de
veertiende-eeuwse Vlaamse literatuur.

Het beeld van de veertiende eeuw als een
apocalyptische tijd is volgens Wuttke voor een
deel gevormd door historici als Johan Huizin-
ga en Barbara Tuchman. En gepopulariseerd
in boeken en films die zich in de late Middel-
eeuwen afspelen. “Bij het grote publiek is dat
nu het gevestigde beeld van die tijd”, zegt ze.

“Maar de veertiende eeuw was ook een peri-
ode waarin kathedralen werden gebouwd, de
handel toenam en de steden groeiden. En
waarin er mensen als Jan van Boendale waren,
die constructief nadachten over hun eigen
t ij d . ” Boendale, zegt Wuttke, schreef bijvoor-
beeld in Jans Teesteye, een literaire dialoog, dat
‘de tijden nu beter zijn dan vroeger’.

We moeten dat idee dat het einde der tijden
nabij was niet al te letterlijk nemen, denkt
Wuttke. “Het is literatuur. De auteur heeft li-
teraire intenties. Boendale gebruikt die eind-
tijdverhalen om iets te zeggen over zijn eigen
t ij d . ”

Dat concludeert Wuttke nadat ze allerlei
veertiende-eeuwse teksten met elkaar heeft
vergeleken. Ze concentreerde zich vooral op
schrijvers uit Vlaams Brabant, toen het cultu-
rele centrum van het Nederlandstalige gebied.
Ze keek naar de interne logica van de teksten
en ging na wat de bronnen waren waar die
schrijvers zich op baseerden. Meestal zijn dat
Latijnse teksten uit de eeuwen daarvoor, waar
in de regel weer meerdere versies en bewerkin-
gen van bestaan, die onderling kunnen ver-
schillen in wat ze benadrukken of willen ver-
tellen. De Brabantse auteurs gaan daar vervol-
gens ook weer heel vrij mee om. Soms is het
ook veelzeggend dat een bekende bron juist
niet wordt gebruikt. Door dit labyrint van tek-
sten zocht Wuttke haar weg.

S t ij l m i d d e l

Het Boec vander wraken sprong eruit. Het is
van de door haar bekeken teksten het duide-
lijkste en mooiste voorbeeld van hoe eindtijd-
verhalen als een literair stijlmiddel worden in-
gezet. Als raamwerk voor een politieke en mo-
rele boodschap.

In het B oec worden lange apocalyptische
voorspellingen afgewisseld met voor Boenda-
le meer gebruikelijke kost: betogen over poli-
tiek en moraal, met veel voorbeelden uit de ge-
schiedenis. Hij legt uit hoe je een stad bestuurt
en hoe er een machtsevenwicht moet zijn tus-
sen de landsheren (hertogen, graven, konin-
gen) en de steden. En ook tussen de landsheren
en de kerk. Stadsbestuurders worden opgeroe-
pen niet voor het eigen belang te gaan, maar
voor het algemeen belang. Ze moeten bereid
zijn tot compromissen en mild zijn. Dat komt
allemaal heel pragmatisch over. Het getuigt
van een nuchtere kijk op hoe men in het be-
stuur en in de politiek met elkaar om moet
gaan. Wuttke: “Dat is wat hem zo interessant
maakt. Als je zijn werk leest, zie je precies wat
er in zijn tijd speelde.”

Voor de hedendaagse lezer is het vreemd dat
die rationele kijk op de wereld gecombineerd
wordt met – in onze ogen – irrationele verha-
len over de eindtijd. Wuttke: “Maar voor de

middeleeuwer hoort de eindtijd gewoon bij de
geschiedenis. Een middeleeuws geschiedenis-
boek begint met het scheppingsverhaal en ein-
digt met het Laatste Oordeel. Ook ziet men de
geschiedenis als iets dat een doel heeft, een les
vertelt. God heeft in de geschiedenis iets aan
ons geopenbaard: toen en nu, en in de toe-
komst zal hij dat ook weer doen. God heeft ook
al geopenbaard wát er in de toekomst onge-
veer gaat gebeuren. Aan profeten, die het weer
aan ons kunnen doorvertellen.”

Wat opvalt is dat Boendale niet naar de (of-
ficiële) bijbelse profeten verwijst, maar naar
(officieuze) middeleeuwse profeten. “De
Openbaring van Johannes, het befaamde laat-
ste bijbelboek over de Apocalyps, speelt nau-
welijks een rol”, zegt Wuttke. “Dat werd, ook
door de kerk zelf trouwens, gezien als een in-
gewikkelde symbolische tekst, waar je de ge-
wone mensen niet mee lastig moest vallen.”

I n va s i e s

De teksten die Boendale en zijn tijdgenoten
vooral interesseren, zijn recentere eindtijd-
profetieën die, in tegenstelling tot de Openba-
ring, geen ingewikkelde symbolische visioe-
nen vertellen, maar meer een soort geschiede-
nis van de toekomst geven, met oorlogen en
invasies. In het Boec vander wraken worden drie
van die middeleeuwse profetieën herverteld.

Allereerst het orakel van de ‘Tiburtijnse Si-
bille’, dat waarschijnlijk in de vierde eeuw ont-
staan is, maar waarvan de overgeleverde ver-
sies uit de tiende eeuw dateren. Deze teksten
vertellen hoe Romeinse senatoren rond het
jaar nul droomden van negen bloedende zon-
nen. Ze leggen hun droom voor aan een profe-
tes (de Sibille) en die legt dan uit dat die zon-
nen staan voor de negen perioden die de mens-
heid doormaakt.

Boendale gebruikt daaruit het gedeelte dat
gaat over de tijd die de mensheid nog te wach-

ten staat, en combineert dat met een andere
populaire profetie: de Openbaring van Metho-
dius, die in de zevende eeuw onder Syrische
christenen ontstaan zou zijn. Hierin worden
de woeste volkeren en de komst van de eind-
keizer voorspeld.

Dan is er een derde profetie, van veel recen-
tere datum: ‘Het Visioen van Broeder Jan’ (Vi -
sio fratris Johannis), uit 1292. Wuttke: “Naar
mijn weten is Boendale de eerste volkstalige
bewerker daarvan. Hij vertaalt dat bijna volle-
dig. Blijkbaar is het voor hem een heel aan-
trekkelijke tekst. In dat visioen wordt de ker-
kelijke hiërarchie sterk bekritiseerd. Het
voorspelt dat de paus en andere hoge kerkelij-
ke machthebbers helemaal in de greep raken
van hebzucht. Het volk zal dan in opstand ko-
men, en de geestelijkheid zal zo bang worden
dat zij ‘hun tonsuur niet meer durven laten
zien’.

Wuttke: “Boendale vindt die profetie vooral
interessant omdat die verwijst naar de proble-
men van zijn eigen tijd. Er was in de veertiende
eeuw veel corruptie binnen de kerk: er werd op
grote schaal gehandeld in kerkelijke ambten,
die aantrekkelijk waren vanwege de vaste in-
komsten die je dan genoot. De paus was daar-
naast voortdurend in conflict met de wereld-
lijke heersers, en er waren zelfs periodes waar-
in er meerdere pausen naast elkaar waren.

“Zo’n eindtijdprofetie is in de Middeleeu-
wen een ideaal middel om over politiek te
spreken. Om te waarschuwen voor misstan-
den. Dat moet ook iets te maken hebben met
de verwachtingen van het publiek. De schrij-
ver weet: ze zullen het niet alleen zien als een
verhaal over de toekomst, maar er ook hun ei-
gen tijd in herkennen.”

Het motief van de woeste volkeren was
daarnaast literair aantrekkelijk omdat het, al-
dus Wuttke, “bepaalde antithesen” m o g e l ij k
maakt in het boek. Christenen tegenover hei-
denen. Orde tegenover chaos. De passages over
hoe je een stad moet besturen contrasteren
mooi met passages over het wangedrag van de
woeste volkeren: ‘In die kerken [...] selen si
bordele ende stalle maken / ende haer vuylheit
aldaer / doen omtrent den outaer [altaar]’.

Opmerkelijk genoeg wordt het verhaal van
de eindtijd in het Boec niet afgemaakt. Naar de
komst van de Antichrist en het Laatste Oordeel
wordt een paar keer verwezen, maar uiteinde-
lijk worden die gebeurtenissen niet meer in
detail beschreven. “Ook dat wijst erop dat die
eindtijdprofetieën eigenlijk over iets anders
gaan”, zegt Wuttke.

Antwerpen

Terwijl Boendale aan het Boec vander wraken
werkte, bereikte de pest-epidemie Antwerpen
(in 1349). “Wat interessant is, is dat hij de pest
nadrukkelijk niet presenteert als een teken dat
het einde der tijden nabij is. Ook dat doet ver-
moeden dat hij het eigenlijk over iets anders
heeft dan de eindtijd.”

In de literatuur wordt vaak gesuggereerd
dat de pest een aanleiding was om apocalyp-
tisch te denken. Maar in het Boec is er niets wat
daarop wijst. “Boendale vertelt over de pest al-
leen anekdotes die zich ver weg afspelen: in
het Midden-Oosten, Hongarije, Polen... Het is
niet: de pest kwam naar Antwerpen en toen ge-
beurde er dit en toen dat. Terwijl hij anders
toch graag allerlei gebeurtenissen beschrijft
waar hij zelf getuige van is geweest. Dat is
vreemd. Er wordt daarom wel eens geopperd
dat die eerste pestgolf misschien niet zo erg
heeft huisgehouden in Antwerpen.”

F O T O  R O B  VA N  H E G E L S O M

5
NRC Weekend Zaterdag 8 juni & Zondag 9 juni 2013

Een uniek verslag van kastijding

M
oet je mensen bij iedere
gelegenheid groeten?
Mag je je vrouw slaan?
Wat is een maansver-

duistering? Is melaatsheid te genezen?
Hoe lang en hoe breed is de aarde?

Dat vroeg de middeleeuwse schrij-
ver Jan van Boendale (circa 1279- circa
1351) zich zeven eeuwen geleden alle-
maal af. In zijn Boec van Sidrac behan-
delt hij ‘vier hondert eenentwintich
questië [...] die seer vreemt ende ge-
noechlijc sijn te lesen’. Zijn teksten
geven een ronduit fascinerend beeld
van hoe er in de veertiende eeuw ge-
dacht werd.

Jan van Boendale wordt nu alleen
nog gelezen door literatuurweten-
schappers en geschiedkundigen. Die

vinden dat Boendale – zoals ze hem
kortweg noemen – een veel breder
publiek verdient.

Boendale schreef boeken over de
geschiedenis van Vlaams Brabant,
over moraal en politiek, en over we-
tenschap. Hij deed dat niet in het La-
tijn, toen de aangewezen taal om
over serieuze zaken te schrijven,
maar in het Nederlands. En op rijm,
wat in die tijd nog de gebruikelijke
vorm was voor populariserende tek-
sten in het Nederlands. Zo hoopte hij
een groter publiek te bereiken.

Boendale schreef een soort literai-
re non-fictie, een mengeling van es-
say-achtige beschouwingen en anek-
dotische verhalen. Het materiaal uit
de Latijnse bronnen werd door hem
vrij bewerkt en aangepast aan zijn ei-
gen bedoelingen. Hij voegde er eigen
observaties en anekdotes aan toe. Dat
alles in een heldere en puntige stijl.

In zijn lange geschiedkundige ge-
dichten beschrijft hij vaak gebeurte-
nissen waar hij zelf ooggetuige van is

geweest. De hedendaagse lezer kan
zo direct in contact komen met de ge-
schiedenis en sfeer van die tijd. Het
Boec vander wraken dat Boendale rond
1351 schreef, vlak voor zijn dood, be-
vat bijvoorbeeld een uniek ooggetui-
geverslag van de ‘geselbroeders’, een
volksbeweging van zichzelf kastij-
dende christenen die ten tijde van de
pest door Vlaanderen trok: ‘Gheselen
hadden si doen maken / daer scarpe
naelden in staken / Daer si hem met
sloeghen soe diep / datter troede
bloed uutliep’.

5.870 versregels

Het Boec vander wraken is het laatste
en ook vreemdste boek dat Boendale
schreef. In dit verhalende gedicht
van 5.870 versregels wordt uit de
doeken gedaan hoe God slecht ge-
drag van machthebbers en bestuur-
ders straft. Boendale haalt zijn voor-
beelden uit de Bijbel, uit de geschie-
denis van de Grieken en de Romei-
nen, en uit zijn eigen tijd: de geschie-

De ontberingen
van de hel: koud
water. Codex De
Predis (1400),
Tu r ij n .
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denis van Vlaams Brabant. Maar ook
uit een aantal eindtijdprofetieën, die
voorspellen welke rampen zich in de
toekomst, voorafgaand aan het Laat-
ste Oordeel, zullen voordoen.

In het Boec vander wraken lijkt de
ondergang van de wereld nabij.
Boendale schrijft dat ‘die tijt es biden
inde’ (we naderen de eindtijd), en wel
‘bi vele redenen die ic u / daer toe wil-
le vertracken nu’ (en waarom dat zo
is zal ik u hier vertellen). Hij be-
schrijft in geuren en kleuren wat er
zal gebeuren. Europa wordt over-
spoeld door een woest volk uit het
Oosten. Het christendom zal voor
een groot deel weggevaagd worden.
Daarna zal een christelijke ‘eindkei-
zer’ opstaan, die orde op zaken stelt.
Maar dat is slechts tijdelijk. De we-
reld zal eindigen met de komst van
de Antichrist en het Laatste Oordeel.

Voor de hedendaagse lezer is de be-
tekenis van die rampverhalen moei-
lijk te duiden. In zijn laatste boek,
Wereld in woorden, noemt Frits van

Oostrom het daarom een ‘ietwat dis-
sonante zwanenzang’ en zet er als
kanttekening bij: ‘de uitbraak van de
pest heeft daar vermoedelijk veel
mee van doen’  – Van Boendale vol-
tooide het boek tijdens de grote pest-
epidemie van rond 1349. Maar vol-
gens nieuw onderzoek van Neerlan-
dica Ulrike Wuttke was dat niet de re-
den dat Van Boendale die sombere
eindtijdprofetieën opnam.

De teksten van Jan van Boendale zijn
te downloaden op dbnl.nl. De enige
gedrukte editie van het Boec vander

wraken, gebaseerd op middeleeuwse
handschriften, is uit 1869 en is alleen
in te zien in universiteitsbibliotheken.
De digitale tekst is op deze editie ge-
baseerd, en heeft helaas geen com-
mentaar of verklarende noten. Maar
wie de moeite neemt om op dbnl ook
het Middelnederlandsch Handwoor-
denboek van J.Verdam te downloa-
den en uit te printen, kan alle woorden
die hij niet begrijpt daarin opzoeken.

De sfeer van de veertiende
eeuw beleven? Lees dan
eens de Vlaamse schrijver
Jan van Boendale.


