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Ulrike Wuttke

Apocalyptische angstdromen 
van een Antwerpse stadsklerk? 
De eindtijd in het Boec vander Wraken

De eerste helft van de veertiende eeuw was voor Europa een periode met grote 

rampen. Een van de kroniekschrijvers van die eeuw was de dichter Jan van Boen-

dale. Het Boec vander Wraken, waarin de naderende eindtijd en het Laatste Oor-

deel een grote rol spelen, wordt aan Boendale toegeschreven. Hij was al op leef-

tijd toen hij dat werk schreef. Mogelijk ontwikkelde hij door de rampen die hij 

beleefde en zijn eigen naderende levenseinde een obsessie voor de eindtijd en 

het zielenheil. Dit artikel tracht echter aan te tonen dat de verwijzingen naar de 

eindtijd een functie hebben die niet noodzakelijk samenhangt met persoonlijke 

obsessies van de auteur. 

De ‘vreze  Gods’
Het Boec vander Wraken doet nogal chaotisch aan.1 Van een chronologische of inhoude-
lijke ordening is nauwelijks sprake. Toch is de stofkeuze niet willekeurig. Inhoude-
lijk valt het werk uiteen in voorbeelden van de wraak van God in het verleden, in het 
heden en in de toekomst. Over het werk in zijn geheel hangt het Laatste Oordeel als 
de vreselijkste straf van God over de zondige mensheid. Behalve door het drievoudi-
ge tijdsperspectief wordt de tekst gekenmerkt door drie grote stofcomplexen. Er zijn 
hoofdstukken die voornamelijk historische feiten behandelen, andere die een voor-
namelijk didactisch-moraliserende inhoud hebben, en hoofdstukken die eindtijd-
voorstellingen bevatten. Eigenlijk bevatten bijna alle delen op de een of andere ma-
nier verwijzingen naar de eindtijd, vooral naar het Laatste Oordeel. Niet alleen speelt 
de vraag een rol wanneer de eindtijd zal beginnen, net zo belangrijk zijn aanwijzin-
gen die moeten dienen tot het verwerven en bewaren van het zielenheil van de lezers. 

In de proloog staat een belangrijke passage die kan helpen om de veelvuldige ver-
wijzingen naar de eindtijd en het zielenheil in het gehele werk te verklaren. Daar 
stelt de auteur dat hij het Boec vander Wraken heeft geschreven om zijn publiek de 
‘vreze Gods’ te leren: 
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Daarom verzoek ik degenen die dit boek onder ogen krijgen oprecht aandachtig de 
stof te bestuderen die erin besloten ligt, en aan de hand daarvan de vreze Gods te 
leren kennen. Want zoals David ons verzekert, komt daaruit alle wijsheid voort.2 

Uit het citaat blijkt dat de ‘vreze Gods’ voor de auteur nauw verbonden is met wijs-
heid. Hij beroept zich hiervoor op een spreuk uit het Bijbelboek Psalmen, dat in de 
Middeleeuwen aan David werd toegeschreven: Initium sapientiae timor Domini (De 
grondslag van de wijsheid is ontzag voor de Heer; Psalm 111, 10, vergelijk Jezus Sirach 
1: 16).3 Wijsheid speelt inderdaad een belangrijke rol in het Boec vander Wraken. Tot nu 
toe werd vooral onderzocht wat in het Boec vander Wraken in de praktijk onder wijs-
heid wordt verstaan: bestuur dat rekening houdt met het algemeen belang en dan 
vooral vanuit een stedelijk (Antwerps) perspectief.4 De religieuze dimensie van het 
bovenstaande citaat is tot dusver onderbelicht gebleven, terwijl dit aspect juist be-
palend is voor de inhoudelijke samenhang en het gehanteerde perspectief in het Boec 
vander Wraken. Het is namelijk mogelijk om een link te leggen tussen de in het citaat 
aangehaalde psalm en de christelijke eschatologie. 

Christel i jke  eschatologie
Het christelijke eschatologische denken wordt gedomineerd door de drie belangrijk-
ste momenten van de heilsgeschiedenis: de schepping, de eerste komst van Chris-
tus en zijn tweede komst voor het Laatste Oordeel. Terwijl de schepping en de eerste 
komst van Christus al plaatsgevonden hebben, ligt voor de christenen de laatstge-
noemde gebeurtenis in een onbepaalde toekomst. In middeleeuwse teksten zien we 
vaak dat men aan de ene kant verlangde naar de wederkomst van Christus als het mo-
ment waarop de christelijke belofte op de eeuwige gelukzaligheid met God in vervul-
ling zou gaan, maar dat men anderzijds de tijd van verschrikkingen vreesde die aan 
Zijn wederkomst en het Laatste Oordeel vooraf zou gaan, zoals men dacht dat die be-
schreven was in de Apocalyps of Openbaring van Johannes.

Terwijl op de dag van het Laatste of Algemene Oordeel de hele mensheid gezamen-
lijk door Christus geoordeeld wordt, bestaat er nog een eerder moment van oordeling 
voor elke christen afzonderlijk, het Individuele Oordeel. Volgens de kerkelijke leer 
van het Individuele Oordeel wordt onmiddellijk na de dood tussen goddelijke en dui-
velse machten een gevecht om het lot van de christelijke ziel gevoerd. Het Individu-
ele Oordeel werd pas vanaf de dertiende eeuw in de theologie ingevoerd. In middel-
eeuwse volkstalige teksten komt het verschil tussen de twee Oordelen aanvankelijk 
minder sterk naar voren dan in theologische geschriften. Beide Oordelen worden in 
elkaars verlengde beschouwd, zoals in het Boec vander Wraken. De zorg voor het indivi-
duele zielenheil na de dood is daar nauw verweven met grote aandacht voor de afloop 
van de eindtijd. In de tijd na Boendale zal de focus meer op het Individuele Oordeel 
en de voorbereiding van de ziel op de dood komen te liggen.5 

Keren we terug naar de psalm uit de proloog en de ‘vreze Gods’. In de exegetische 
traditie werden het vers uit Psalm 111, 10 en de ‘vreze Gods’ vaak in samenhang ge-
bracht met de dood, het Laatste Oordeel en ook het Individuele Oordeel. Dat kan ver-
klaren waarom zowel de eindtijd als het individuele zielenheil het overkoepelende 
perspectief van het Boec vander Wraken vormen. 

Dezelfde exegetische traditie heeft haar sporen ook in het later ontstane getijden-
boek van Katherina van Kleef achtergelaten. In het iconografisch programma van dat 



A p o c a l y p t i s c h e  a n g s t d r o m e n  v a n  e e n  A n t w e r p s e  s t a d s k l e r k ?   35

Afb. 1 Getijdenboek van Katharina van Kleef, Cyclus van de Heilige Geest: Wijsheid. In de 
bovenmarge leest men: Iniciu[m] sapie[n]cie timor d[omi]ni. Daaronder een afbeelding van het 
Individuele Oordeel (New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M. 917, p. 68). Uit: The Hours of 
Catherine of Cleves (noot 6) 297.
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Afb. 2 Getijdenboek van Katharina van Kleef, Het Laatste Oordeel, miniatuur bij de Boet-
psalmen (New York, Pierpont Morgan Library, Ms. M. 917, p. 28). Uit: The Hours of Catherine of 
Cleves (noot 6) 353.
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getijdenboek (ca 1440) vinden we in de cyclus van de getijden van de Heilige Geest in 
de miniatuur voor de gave van de ‘wijsheid’ juist dit vers vermeld als bijschrift in de 
bovenmarge (afb. 1). De Meester van Katherina van Kleef heeft dit Bijbelvers met een 
afbeelding van het Individuele Oordeel geïllustreerd: de figuren onder Christus als 
rechter zijn een duivel en waarschijnlijk de echtgenoot van Katherina, Arnold van 
Egmond. Dat het hier om het Individuele Oordeel zou moeten gaan, is ook af te lei-
den uit het feit dat het Laatste Oordeel in het Getijdenboek van Katherina van Kleef 
elders is afgebeeld (afb. 2).6

Wees waakzaam!
Het volgens de proloog gekozen perspectief van de ‘vreze Gods’ kan dus verklaren dat 
de eindtijd het Boec vander Wraken inhoudelijk domineert. Daarmee is echter nog geen 
verklaring gegeven voor de apocalyptische tendensen in dit werk, waarbij op sommi-
ge plaatsen eigentijdse gebeurtenissen in verband worden gebracht met de tekenen 
van de naderende eindtijd.7 Zulke voorstellingen waar het wereldeinde heel dichtbij 
lijkt te zijn of al begonnen is worden onder de noemer ‘apocalypticisme’ geschaard. 
Deze eschatologische stroming gaat tot het vroegste christendom terug. Christus en 
zijn eerste volgelingen leefden namelijk in de overtuiging dat Christus na zijn dood 
spoedig voor het Laatste Oordeel terug zou keren. Deze visie leeft ook in het Nieuwe 
Testament, in het bijzonder in de Apocalyps. Maar ook in later tijden duiken steeds 
weer apocalyptische stromingen op. Vaak gaan deze gepaard met sociale onrust om-
dat de nabijheid van het wereldeinde mensen ertoe kon verleiden elk gezag af te wij-
zen en zich alleen op God te richten.8 

In het Nieuwe Testament wordt echter ook benadrukt dat enkel God de Vader de 
tijd van de terugkeer van Christus kent. Daarom moet de gelovige altijd waakzaam 
zijn.9 Tijdens de groei van het christendom van een onderdrukte sekte naar een offi-
ciële religie met een uitgebreide hiërarchische kerkelijke structuur ontwikkelde de 
Kerk een anti-apocalyptische houding. Zij stelde verder dat zij de enige instantie was 
die voor de gelovigen de weg naar het eeuwige heil kon bemiddelen. Volgens Augus-
tinus (354-430) moest de christelijke mens zijn gedachten niet op het onbekende mo-
ment van het Laatste Oordeel richten, maar op zijn zielenheil, het Individuele Oor-
deel na de dood. Augustinus wees pogingen om de eindtijd te berekenen af en stelde 
dat het niet aan de mens was om de hand van God in de geschiedenis te willen her-
kennen en de tekenen van het einde te kunnen lezen. Dit werd het officiële stand-
punt van de kerk. 

Terwijl de vroegchristelijke gemeenten geloofden dat er weinig tijd tot Christus’ 
terugkeer resteerde, werden de eindtijdverwachtingen later door de gevestigde kerk 
naar een onbepaalde toekomst verplaatst. Apocalyptische stromingen bleven ech-
ter bestaan. Aan de ene zijde van het spectrum staan orthodoxe teksten die wel aan-
dacht voor de chronologische afloop van de eindtijd hebben, maar die niet direct la-
ten plaatsvinden, aan de andere kant staan sterk apocalyptisch getinte teksten. In het 
Boec vander Wraken kunnen we een contrast waarnemen tussen passages waarin de 
eindtijd in een verre toekomst lijkt te liggen en passages waarin de eindtijd al aange-
broken lijkt te zijn. Dit suggereert dat de apocalyptische passages een andere functie 
hebben dan enkel te dienen tot bepaling van het begin van de eindtijd. Apocalyptisch 
gedachtegoed komt namelijk slechts op weinig plaatsen in het Boec vander Wraken 
voor, maar die plaatsen zijn wel cruciaal.
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Apocalyptische tendensen in het B o e c  v a n d e r  W r a k e n
Een reden waarom het moeilijk is om vat te krijgen op de eindtijdvoorstellingen in 
het Boec vander Wraken is dat elkaar tegensprekende eindtijdprofetieën als bron heb-
ben gediend: een sibillijnse verhaaltraditie, de Sibylla Tiburtina, en profetieën van 
Pseudo-Methodius en Pseudo-Johannes van Parma. Deze profetieën zijn zogenaam-
de vaticinia ex eventu (profetieën vanuit de gebeurtenis). Het principe achter een vati-
cinium ex eventu is dat de auteur, die zich achter de autoriteit van een profeet uit het 
verleden verbergt, gebeurtenissen uit zijn eigen tijd ‘voorspelt’. Daardoor kan hij 
vaststellen dat de beschreven tekenen zich op het moment van zijn schrijven daad-
werkelijk vervullen.10 

In het Boec vander Wraken heeft de auteur – zoals niet ongebruikelijk is – de eind-
tijdprofetieën gedeeltelijk aan zijn eigen tijd aangepast door sommige tekenen van 
de eindtijd uit de oorspronkelijke profetie te vervangen door eigentijdse gebeurte-
nissen. Daardoor heeft de eindtijdprofetie opeens betrekking op de eigen tijd van de 
auteur en vertoont hij daarmee apocalyptische tendensen. Aangezien apocalyptisch 
gedachtegoed bij de Kerk niet echt op toestemming kon rekenen en het gevaar dreig-
de om voor ketters of dissident uitgemaakt te worden, vraagt de keuze voor de actua-
lisering van de eindtijdprofetieën om een verklaring.11

De uitvoerige uitwerking van het motief van het Roomse Rijk als laatste bolwerk 
tegen de komst van de Antichrist in het eerste boek (I, 4-8) is met name verantwoor-
delijk voor de apocalyptische grondtoon van de tekst. Dit motief gaat terug op de 
uitleg van een droom van Nebukadnessar door de profeet Daniël (2 Daniël). Tot het 
einde van de wereld zullen vier wereldrijken elkaar opvolgen, waarvan het laatste het 
Romeinse Rijk zal zijn. Zoals bekend zag het Heilige Roomse Rijk zichzelf als opvol-
ger van het Roomse Rijk. In het Boec vander Wraken wordt dit motief gecombineerd 
met de tweezwaardenleer: de macht tussen keizer- en pausdom moet gelijkwaardig 
verdeeld zijn omdat de ene macht de andere nodig heeft. De auteur vindt dat die ba-
lans door de schuld van het pausdom, dat in zijn tijd nauw met de Franse kroon sa-
menwerkte, ernstig verstoord is. Dat is voor hem een teken van het naderende einde, 
want: ‘als de één [het Heilige Roomse Rijk of de Heilige Kerk] een einde neemt, is het 
ook met de ander gedaan. Dat zal zijn als de antichrist zich vertoont’ (II, 3). Dat mo-
ment is voor hem nu bijna aangebroken: ‘Wees ervan overtuigd dat de tijd niet ver 
meer is dat prelaten en landsheren het Roomse Rijk omver zullen werpen’ (I, 8).

In deze passages over het conflict tussen het pausdom en het Heilige Roomse Rijk, 
maar ook op andere plaatsen in het Boec vander Wraken, zijn veel antiklerikale stukken 
te vinden. Vooral de hogere geestelijkheid komt er niet goed vanaf. De prelaten zijn 
belust op geld en macht en komen hun taak als zielzorger of moreel voorbeeld voor 
de leken niet na, waardoor een algemeen moreel verval ontstaat. 

In een andere passage voorspelt de sibille Tiburtina (afb. 3) de laatste twee konin-
gen die aan de komst van de Antichrist vooraf zullen gaan (I, 22): 

Ook al heb ik u hiervoor gezegd dat ik alle koningen tot aan de antichrist over wil-
de slaan, toch wil ik u naar beste kunnen vertellen over de twee die direct aan hem 
vooraf zullen gaan, zoals ik het las in het Latijn. Te midden van alle anderen zal de  
voorlaatste langs één zijde stellig afkomstig zijn uit Frankrijk. Zijn naam, zoals Si-
billa laat weten, zal met een ‘E’ beginnen. [...] Het schijnt me toe dat die tijd thans 
is aangebroken, zoals ik u hierna te bestemder plaatse zal vertellen.12 
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De zeer populaire Latijnse bron is in het Boec vander Wraken op subtiele wijze veran-
derd. Waar in de Latijnse bron een ‘B’ staat, staat nu een ‘E’ en er is toegevoegd dat 
deze koning ‘langs één zijde’ uit Frankrijk zal komen en niet zoals in de oorspronke-
lijke tekst enkel ‘uit Frankrijk’. Daardoor is deze beschrijving van toepassing op de 
Engelse koning Edward III (1312-1377), wiens moeder Isabella een Franse prinses was 
en die ook op andere plaatsen in het Boec vander Wraken als instrument van de god-
delijke wraak genoemd wordt. Edward III maakte tijdens zijn verblijf in Antwerpen 
(1338-1340) in het kader van de Honderdjarige Oorlog een zodanig grote indruk op 
Boendale dat deze een afzonderlijk werk aan hem wijdde: Van den derden Eduwaert.13 

Afb. 3 De sibille Tiburtina 
toont keizer Augustus haar 
visioen van de geboorte van 
Christus. Linkerluik van een 
altaarstuk, Brussel, ca. 1480 
(privécollectie). Uit: The 
Master of Flémalle and Rogier 
van der Weyden (tentoonstel-
lingscatalogus, Berlijn 2009) 
afb. 187. 
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Een tijdgenoot van Boendale wordt zo dus als voorbode van de naderende eindtijd 
beschouwd. De apocalyptische noot in deze passage wordt echter afgezwakt doordat 
de christenen nog ruim een eeuw rest tot het eigenlijke einde: eerst zal nog de my-
thische eindkoning Constantijn optreden om een vrederijk te stichten dat 132 jaar 
zal duren.

In het Boec vander Wraken is ook een bewerking van de minder bekende eindtijd-
profetie van Pseudo-Johannes van Parma opgenomen (III, 9-10).14 Anders dan in de 
profetieën van de sibille Tiburtina en Pseudo-Methodius ligt de nadruk op de slech-
te toestand van de Kerk. Het belangrijkste positieve moment in de toekomst is niet 
een vrederijk van een eindkoning zoals in de profetie van de sibille Tiburtina, maar 
de restauratie van het geloof en het gezag van de Kerk en het optreden van een ‘enge-
lenpaus’. Naar aanleiding van de geschriften van Joachim van Fiore (ca 1130/35-1202), 
een van de meest creatieve apocalyptische denkers in de Middeleeuwen, ontstond in 
de tijd van de crisis van de Kerk en het pausdom steeds duidelijker de hoop op een 
soort heilige paus die in de Laatste Dagen tegen de Antichrist op zal treden – de enge-
lenpaus.15 De bewerking van de profetie van Pseudo-Johannes van Parma sluit aan bij 
de vooral tegen de hogere geestelijkheid gerichte antiklerikale toon van het werk, dat 
zich richt tegen machtsmisbruik en geldzucht. Ook in de bewerking van deze eind-
tijdprofetie zijn tegenstrijdige apocalyptische standpunten te vinden. Terwijl aan de 
ene kant beweerd wordt dat de vreselijke dagen van de eindtijd zijn begonnen, lijkt 
elders het einde door de opsomming van de verschillende pausen die nog zullen op-
treden heel ver weg.

In de tot nu toe besproken passages lijkt nog wat tijd te resten tot het einde der tij-
den, maar in het tweede boek ziet de auteur zijn eigen tijd stellig als het begin van de 
eindtijd: ‘Merk echter op aan de hand van vele bewijsgronden die ik u zal meedelen, dat 
het einde nabij is, zoals ik geschreven vind’ (II, 4). Toch zwakt hij ook die bewering in 
het volgende hoofdstuk weer af. Reden hiervoor zou kunnen zijn dat, zoals reeds ver-
meld, volgens de officiële leer van de Kerk eindtijdberekeningen verboden waren. Dit 
verbod was gebaseerd op de leer van Augustinus die zich onder meer beriep op Matteüs 
24, 36 (zie noot 9), waarnaar ook de auteur van het Boec vander Wraken in II, 4 verwijst. 
Toch overtreedt hij dit verbod in II, 5 door eerst de tekenen van het einde volgens Mat-
teüs 24 te noemen, dan schijnbaar aan de lezer over te laten of hij deze tekenen om zich 
heen terugvindt, om dan toch te concluderen dat de contemporaine wantoestanden 
niets anders kunnen zijn dan de tekenen van het naderende Laatste Oordeel. 

De laatste passage is, in tegenstelling tot de concrete identificatie van Edward III 
als een van de eschatologische spelers, zo algemeen gehouden dat de tekenen in mid-
deleeuwse crisistijden eigenlijk altijd van toepassing zouden kunnen zijn. Het lijkt 
net alsof de auteur zich eigenlijk niet vast wil leggen. Ook wordt verderop in het derde 
boek nergens de in de Middeleeuwen vaker voorkomende link tussen de pest en het 
uitgieten van de eerste schaal van Gods woede gelegd (Apocalyps 16, 2), noch wordt 
het uitbreken van de pest een teken van de eindtijd genoemd. Naast de besproken 
apocalyptisch getinte gedeeltes staan in het Boec vander Wraken ook veel eschatologi-
sche passages waarin de in de loop van de eeuwen ontwikkelde canon van eindtijdge-
beurtenissen beschouwd wordt zonder dat een verband met contemporaine gebeur-
tenissen wordt gelegd. Deze voorstelling van zaken sluit aan bij de officiële leer van 
de Kerk.
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Besluit :  t i jdskrit iek door  middel  van apocalypticisme
Terwijl het Boec vander Wraken vol staat met verwijzingen naar historische gebeurte-
nissen uit het begin van de veertiende eeuw als tekenen voor de straf van God, zijn de 
apocalyptische passages met een zekere terughoudendheid verwoord. De auteur pin-
de zich met betrekking tot de eindtijd niet vast. Dit doet vermoeden dat het er in het 
Boec vander Wraken niet hoofdzakelijk om gaat of de eindtijd wel of niet is aangebro-
ken. De auteur wilde vooral zijn eigen tijd kritisch beschouwen. Het apocalyptische 
discours bood hem hiervoor een uitstekend middel, maar bracht tegelijk het gevaar 
met zich mee moeilijkheden te krijgen wegens het afwijken van de officiële leer van 
de Kerk, waarin het apocalypticisme werd afgewezen. 

Het eschatologisch perspectief in het Boec vander Wraken is dubbel: aan de ene kant 
is het contemporaine verval dat doet denken aan de eindtijd aanleiding voor tijdskri-
tiek, aan de andere kant wordt in dit kader elke mogelijkheid gebruikt om aanwijzin-
gen te geven voor het individuele zielenheil.

Noten
1 De eerste versie van het Boec vander Wraken 

werd geschreven in 1346 en werd in 1351 uit-

gebreid. Boendale leefde waarschijnlijk van 

1279-1351. We beschikken over weinig bio-

grafische gegevens, zelfs over zijn sterfda-

tum heerst onzekerheid. Een vertrekpunt 

voor wie zich voor Boendale en zijn tijd in-

teresseert is de bundel van W. van Anrooij 

e.a. (red.), Al t’Antwerpen in die stad. Jan van 

Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd (Am-

sterdam 2002). J. Reynaert bevestigt in zijn 

bijdrage aan deze bundel overtuigend de 

toeschrijving van het Boec vander Wraken aan 

Boendale.

2 Een gedrukte editie van de Middelneder-

landse tekst van het Boec vander Wraken is F.A. 

Snellaert (red.), Nederlandsche gedichten uit 

de veertiende eeuw van Jan van Boendale, Hein 

van Aken en anderen. Naar het Oxfordsche hand-

schrift uitgegeven (Brussel 1869) 287-488, ook 

te vinden op de CD-ROM Middelnederlands. 

Woordenboek en teksten (Den Haag 1998). In 

deze bijdrage wordt geciteerd naar de verta-

ling van W. van Anrooij, Boek van de wraak 

Gods (Amsterdam 1994). 

3 Voor de Nederlandse Bijbeltekst wordt ver-

wezen naar De Bijbel. Willibrordvertaling 

( ’s-Hertogenbosch 1995); deze vertaling is 

ook online beschikbaar (http://www.willi-

brordbijbel.nl, 10.01.2010). Voor de Latijnse 

Bijbeltekst is gebruik gemaakt van de La-

tijnse online-Vulgaat: (http://www.vatican.

va/archive/bible/nova_vulgata/documents/

nova-vulgata_index_lt.html, 10.01.2010).  

4 Zie W. van Anrooij, ‘Recht en rechtvaardig-

heid binnen de Antwerpse School’, in: J. Rey-

naert (red.), Wat is wijsheid? Lekenethiek in de 

Middelnederlandse letterkunde (Amsterdam 

1994) 149-63, 399-405.

5 Voor de toenemende rol van het lot van 

de ziel na de dood en de voorbereiding op 

de dood, zie bijvoorbeeld P. Dinzelbacher, 

‘Sterben/Tod: Mittelalter’, in: P. Dinzelba-

cher (red.), Europäische Mentalitätsgeschichte. 

Hauptthemen in Einzeldarstellungen (Stuttgart 

1993) 245-260; B. de Geus, J. van der Heijden, 

A. Maat en D. den Ouden, Een Scone leeringe 

om salich te sterven. Een Middelnederlandse ars 

moriendi (Utrecht 1985) en R. Rudolf, Ars mo-

riendi. Von der Kunst des heilsamen Lebens und 

Sterbens (Keulen 1957).

6 Zie voor deze miniaturen o.a. J. Plummer, 

The Hours of Catherine of Cleves. Reproduced 

from the illuminated manuscript belonging to the 

Guennol Collection and the Pierpont Morgan Li-

brary (New York 1966), F. Gorissen, Das Stun-

denbuch der Katharina von Kleve. Analyse und 

Kommentar (Berlijn 1973) 467-469, 436-456, en 

de catalogus van de recente tentoonstelling 

in Nijmegen: R. Dückers en R. Priem (red.), 
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The Hours of Catherine of Cleves. Devotion, De-

mons and Daily Life in the Fifteenth Century 

( Nijmegen 2009). 

7 Naar oudere studies over het Boec vander Wra-

ken verwijst W. van Anrooij 1994 (noot 2); re-

center zijn D. Kinable, ‘Een wereldbeschou-

welijke spiegel voor de leek. Codex Marshall 

29’, Spiegel der Letteren, 43 (2001) 3-31, en A. 

Faems, ‘Sporen van het utopische in de Mid-

delnederlandse literatuur. Een lezing van Jan 

van Boendales Boec vander Wraken’, in A. De-

celle, A. Faems en T. Sintobin (red.), Paradij-

zen van papier. Utopie in de Nederlandse litera-

tuur (Leuven 2009) 17-41.

8 Zie bijvoorbeeld Norman Cohn, The pursuit 

of the Millennium (Londen 1957). In het on-

derzoek naar eschatologische voorstellin-

gen in de Middeleeuwen wordt nogal veel 

nadruk gelegd op het apocalypticisme en de 

‘revolutionaire’ aspecten van apocalyptische 

stromingen. Meer aandacht voor orthodoxe 

eschatologie en niet-revolutionair apocalyp-

ticisme hebben R. K. Emmerson, Antichrist in 

the Middle Ages. A Study of Medieval Apocalypti-

cism, Art, and Literature (Seattle 1981), B. Mc-

Ginn (red.), The Encyclopedia of Apocalypticism: 

Volume 2. Apocalypticism in Western History and 

Culture (New York 1998), en B. E. Whalen, Do-

minion of God. Christendom and Apocalypse in 

the Middle Ages (Cambridge Mass. en Londen 

2009).

9 Dit thema komt herhaaldelijk in het Nieuwe 

Testament ter sprake, bijvoorbeeld in Mat-

teüs 25, 13: ‘Wees dus waakzaam, want je 

kent dag noch uur.’ Gelijkluidend is Matteüs 

24, 36.

10 Voor een introductie in eschatologische the-

ma’s met een zekere nadruk op de Middelne-

derlandse literatuur, zie P. Eligh, Leven in de 

eindtijd. Ondergangsstemmingen in de middel-

eeuwen (Hilversum 1996).

11 Het klimaat voor apocalyptische profetieën 

werd tegen de veertiende eeuw steeds moei-

lijker omdat de Kerk grote inspanningen on-

dernam om het apocalyptische discours te 

reguleren; zie Whalen (noot 8) 207.

12 Zie voor de sibillijnse traditie B. McGinn, 

‘Teste David cum Sibylla. The Significance of 

the Sibylline Tradition in the Middle Ages’, 

in J. Kirshner en S. F. Wemple (red.), Women 

of the Medieval World. Essays in honor of John H. 

Mundy (Oxford 1985) 7-35.

13 Een gedrukte editie van de Middelneder-

landse tekst is J. G. Heymans (red.), Van den 

derden Eduwaert: coninc van Ingelant hoe hij van 

over die zee is comen in meyningen Vrancrijc te 

winnen ende hoe hij Doernic belach (Nijmegen 

1983), ook te vinden op de CD-ROM Middel-

nederlands. Woordenboek en teksten (Den Haag 

1998). 

14 Over deze profetie is weinig bekend. Zie E. 

Donckel, ‘Visio seu prophetia fratris Johan-

nis. Eine süditalienische Prophezeiung aus 

dem Anfang des 14. Jahrhunderts’, Römische 

Quartalschrift für christliche Altertumskunde und 

Kirchengeschichte, 40 (1932) 361-80. Voor de in-

vloed van de geschriften van Joachim in de 

Middeleeuwen, zie M. Reeves, The influence of 

prophecy in the later Middle Ages (Oxford 1969).

15 Voor de traditie van de engelenpaus, zie B. 

McGinn, Visions of the End. Apocalyptic traditi-

ons in the Middle Ages (New York 1998) 186-195.
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