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De taal van de Gentenaar Josse Bade in het boek In lingua 
latina beantwoordt aan de Vlaamse taalkenmerken van het 
Narrenschip. Met de zin ic meynic van braband zij gheboren 
[…] wordt allerminst iets gezegd over de herkomst van de au-
teur, maar alles over het personage dat zijn tong stevig roert 
en niet echt zegt dat hij een Brabander is, maar zich met zelf-
spot schaart onder het slag volk dat, zoals het spreekwoord 
aan Brabanders toedicht, hoe ouder hoe zotter wordt.

Uitgeverij Verloren
         HilversumISSN 0040-7750

T
ij

d
sc

h
ri

ft
 v

o
o

r 
N

e
d

e
rl

a
n

d
se

 T
a

a
l-

 e
n

 L
e

tt
e

rk
u

n
d

e

TNTL20151_omslag_R968.indd   1 17-02-15   09:29



Theo A.J.M. Janssen & Ann Marynissen
Josse Bade: auteur van Dit is der zotten ende der 
narren scip (1500)*

Abstract – The book Dit is der zotten ende der narren scip was printed in 1500 
in Paris by Guide Coopman as the colophon says. Who the author is, is revealed 
by neither the colophon, nor the title page. It will be argued that it is Josse Bade, 
the famous humanist, who wrote the book. The book’s language corresponds to 
Bade’s Flemish in Jouennaux & Bade (1508). The content is consonant with Bade’s 
literary and annotative Latin products. 

1 Inleiding

Op Vasenaht ofwel ‘vastenavond’ in 1494 verschijnt in Bazel Sebastian Brants 
Narrenschyff, een moralistisch, satirisch werk dat bestaat uit 112 hoofdstukken 
van veelal een of twee folia. Ze beginnen vrijwel steeds met een drie- of vierrege-
lige strofe als motto boven een houtsnede. Veel van de houtsneden zijn ontwor-
pen door de jonge Albrecht Dürer. Ongetwijfeld mede dankzij de aanspreken-
de prenten is het boek de eerste Duitstalige bestseller geworden. Nog in het jaar 
van de editio princeps (1494a) volgen er vier ‘roofdrukken’: in Augsburg (1494b), 
Neurenberg (1494c), Reutlingen (1494d) en Straatsburg (1494e). Drie jaar later 
verschijnt in Lübeck een vertaling in het Nederduits (Brant 1497) en in Bazel de 
Latijnse bewerking van Brants leerling Jakob Locher (Brant & Locher 1497a en 
b). Door deze bewerking onder de titel Stultifera nauis met merendeels dezelfde 
houtsneden als in Brants editio princeps, krijgt het Narrenschyff faam in heel de 
humanistische wereld. Zo volgen er in Parijs en Lyon naast twee Latijnse drukken 
(Brant & Locher 1498a en b) Franse vertalingen (Brant & Locher 1497d, 1498c, 
1499a en b). 

In 1500 wordt in Parijs door Guide Coopman, beter bekend als Guy Marchant 
en Guido Mercator, een Nederlandse versie uitgebracht, en wel Dit is der zotten 
ende der narren scip. In Londen komen er in één jaar (Brant & Locher 1509a en b) 
een Latijns-Engelse en een Engelse editie uit. Kortom, rond 1500 is het boek ook 
buiten het Hoogduitse taalgebied populair. Maar zoveel invloed als het Narrens-
chyff gehad heeft op de Duitse literatuur, zo weinig sporen heeft de Nederlandse 
versie in de literatuurgeschiedenis van de Lage Landen nagelaten, al is het werk er 
vijfmaal herdrukt: in 1504, 1548, 1584, 1610 en 1635.1 

*   Wij bedanken de anonieme reviewers voor hun commentaar. Jan Goossens zijn wij erkentelijk 
voor zijn dialectologische suggesties, Fred de Bree en Roel Zemel voor hun literair-historische vra-
gen en Olga Weijers voor haar biografisch advies.
1    De edities zijn beschreven door Geeraedts (1979: 41-53; 1981: 17-20). De eerste drie herdrukken 
zijn in 1504, 1548 en 1584 verschenen in Antwerpen. De houtsneden in de 1504-editie zijn met enkele 
truncaties vrijwel dezelfde als in de Straatsburgse druk (Brant & Locher 1497c). De houtsneden in de 
1548-editie zijn gemodelleerd naar een Duitse en een Latijnse editie uit Bazel. Ze zijn deels opnieuw 
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2 theo a.j.m. janssen & ann marynissen

Het Narrenschip is, zoals het colofon vermeldt, in Parijs gedrukt door Guide 
coopman, de naam die Guy Marchant als Nederlands alias voert naast het Latijnse 
Guido Mercator voor Latijnse uitgaven. Hij is een Fransman en dus niet ‘de Bra-
bander Gwijde Coopmans’ (sic), zoals Pleij (2007: 655) hem introduceert. Het 
Narrenschip is, betogen Janssen & Marynissen (2013) op grond van taal- en let-
terkundige argumenten, geschreven door een Vlaming, en wel de Gentenaar Josse 
Bade (Jodocus Badius Ascensius, 1462-1535).2 Bade doceert na zijn studie in Gent, 
Leuven en Ferrara bonae litterae in Valence en Lyon en ontwikkelt zich bij Jo-
hann Trechsel tot corrector en tekstbezorger.3 Na diens overlijden vervult hij die 
functies vanaf 1498/99 in Parijs, waar hij zich ook als poëet manifesteert. In 1503 
vestigt hij zich daar als drukker-uitgever en later wordt hij er tevens hoogleraar. 

De vraag waarom in de Narrenschip-editie de bewerker – of juister de auteur 
zoals wij elders zullen laten zien – niet genoemd wordt, kan ook gesteld worden 
bij enkele andere versies van ‘Brant’ en ‘Brant & Locher’ in de volkstaal. Zo is 
niet bekend wie de interpolator is van de Straatsburgse editie (Brant 1494e),4 noch 
wie de vertaler is van de Lübeckse uitgave (Brant 1497). De eerste Franse verta-
ling wordt aan Pierre Rivière toegeschreven, maar in het boek wordt hij nergens 
als vertaler vermeld.5 Ook van een latere Franse versie (Brant & Locher 1499b) is 
de vertaler niet bekend. Toch houden vertalers zich niet altijd op de achtergrond. 
Zo levert Jehan Drouyn onder zijn naam een Franse versie af van Brant & Locher 
(1498c en 1499a)6 en van Bade (Bade & Drouyn ca. 1498),7 overigens nog voordat 
het origineel, Stultiferae naues (Bade 1501a), op de markt komt. Ook Alexander 
Barclay en Henry Watson staan met hun naam in Engelse versies van Brant & Lo-
cher (1509a, resp. b).8 

gebruikt in de editie van 1584, 1610 en 1635, maar die bevatten ook houtsneden van de genoemde 
Straatsburgse druk. Door ene A.B. wordt in 1610 in Leiden en in 1635 in Amsterdam een herdruk 
bezorgd waarin diverse hoofdstukken verschoven zijn, soms ook hun inhoud. Het vernieuwde 
voorwerk bevat onder meer twee kopergravures: een afbeelding van het Narrenschip en een portret 
van Sebastian Brant bij een karakterisering van hem door Johan Trithemius en twee gedichten 
van P(etrus) S(criverius). Jan van Ghelen eigent zich via het voorwoord in zijn druk van 1584 het 
auteurschap van het Narrenschip toe, zoals A.B. dat jammer genoeg met meer reden doet in de versie 
van 1610. Als Huydecoper (1730: 631) A.B.’s valse toeschrijving schamperend denkt recht te zetten, 
begaat hij de fout wel Jan van Ghelen op diens woord te vertrouwen.
2    Zie voor Bades Vlaamse herkomst Janssen & Marynissen (2013: 258). Bade is Gentenaar van 
geboorte, al gebruikt hij de geografische toenaam Ascensius (van Asse). Renouard (1908: deel 1, 4-6) 
geeft in zijn biografische schets van Bade vindplaatsen waar hij zich Gandensis noemt. 
3    Zie voor Bades biografie Renouard (1908: deel 1).
4    Brant (1499: fol. a1r-v) protesteert tegen inhoudelijke wijzigingen in niet door hem geautoriseerde 
versies.
5    Pompen (1925: 8-11) onderbouwt het auteurschap van Pierre Rivière. Maittaire (1733: 656) meldt 
zonder enige reserve: ‘de nouvel translatee en vers Francois par maistre Joce Bade’. Ook Greswell 
(1818: 168) beschouwt Bade als de auteur. Maar als Bade het Frans zo goed beheerste, waarom heeft 
hij dan zijn Stultiferae naues (Bade 1501a) in die taal laten bewerken door Jehan Drouyn (Bade & 
Drouyn ca. 1498)?
6    Het colofon noemt Locher als eerdere vertaler en meldt dan: ‘Et depuis translatee de latin en 
rethorique francoise. Et finablement translatee de rime en prose […] par maistre iehan drouyn […]’. 
De hoofdtekst van Balsarins editie is door Drouyn in proza vertaald, maar de hoofdstuktitels en 
motto’s komen uit Rivières vertaling (Brant & Locher 1497d).
7    Aan het slot ([1499] fol. 75r) vermeldt Drouyn zichzelf als de vertaler en Bade als de auteur.
8    Barclay’s uitgave is een Latijns-Engelse paralleluitgave.
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 josse bade: auteur van dit is der zotten ende der narren scip (1500) 3

Bade maakt zich wel bekend als auteur van twee Latijnse dichtwerken: Stulti-
ferae naues (1501a) en Nauis stultifera (1505), beide geschreven in het voetspoor 
van Brant en Locher. Dat een humanist liever niet te boek wilde staan als een 
schrijver van ‘praatjes bij plaatjes’, gaat in elk geval voor Brant en Locher, maar 
zeker ook voor Bade niet op, getuige zijn twee Latijnse dichtwerken. Waarom 
heeft hij zich dan niet bekend willen maken als de auteur van het Narrenschip? 
Omdat het een werk in de volkstaal is? Hoe dan ook, voor Bades auteurschap van 
het Narrenschip geven we in dit artikel nadere argumentatie. De taal van het werk 
komt nauw overeen met het Vlaams in het leerboek In lingua latina (ILL), dat hij 
op basis van een boek van Guy Jouennaux (1490) uitgegeven heeft (Jouennaux & 
Bade 1508);9 zie § 2. Bades literaire en commentariërende activiteiten sporen met 
het Narrenschip; zie § 3. In de kring van humanisten die rond 1500 actief zijn, 
blijkt niemand zich meer dan Bade te kwalificeren voor het auteurschap van het 
Narrenschip; zie § 4. De belangrijkste overwegingen worden op een rij gezet in § 5.

2 Het taalgebruik van Bade

Dit is der zotten ende der narren scip vertoont orthografisch, fonologisch, mor-
fologisch, lexicaal en syntactisch sterke overeenkomsten met het ILL (Jouennaux 
& Bade 1508), een op Lorenzo Valla’s Elegantiae ([1449] 1471) geïnspireerd leer-
boek, met Latijnse en Franse voorbeeldzinnen die systematisch door Bade in het 
Nederlands vertaald zijn.10 Hoewel Bade uit het Oost-Vlaamse Gent afkomstig 
was, bevat het leerboek Latijn ook enkele westelijk-Vlaamse kenmerken.11 Dat 
Bade zich bewust was van regionale taalvariatie in het graafschap Vlaanderen, 
blijkt uit zijn inleidende brief aan Joannes Leupe (Jouennaux & Bade 1508: fol. 
a1v), waarin hij hem schrijft dat de grote taalverschillen tussen de Vlamingen uit 
het oosten en de Vlamingen uit het westen van de regio zijn vertaalwerk er niet 
makkelijker op hebben gemaakt.12 

Verum in flandrina vnum mihi plurimum dedit negocii: quia videlicet tam varia est: et a 
vera theutonum lingua tantum abhorrens, vt qui in orientali flandriae parte nati sint: vix 
in occidua natos intelligant.

9    Jouennaux heeft als Guido Juvenalis Cenomanus, ‘uit Le Mans’ (fl. 1490-1507), samen met 
Bade de komedies van Publius Terentius Afer bezorgd in een exemplarisch geïllustreerde editie 
(Jouennaux & Bade 1493).
10   Zie ook Janssen & Van der Leek (2014).
11   Dat is niet verwonderlijk. Taeldeman (1985: 330-331) typeert in zijn studie van het (Laat-)
Middelgentse vocaalsysteem in de Néderlandsche Spellijnghe (1550) van de Gentse drukker Joas 
Lambrecht diens Middelgents als ‘oostelijker Vlaams’. Het centrale en westelijke Zuiden van het 
Nederlandse taalgebied werd aanvankelijk vooral gekenmerkt door een primaire tegenstelling tussen 
het Vlaams (tot aan de Schelde-Dender) en het Brabants. In Vlaanderen zelf was er een secundaire 
tegenstelling tussen het westen en het oosten, die gedeeltelijk gradueel was (hoe verder naar het 
westen, hoe meer westelijke kenmerken), gedeeltelijk absoluut. In het Middelgents van 1550 zijn 
de innovaties uit de Brabantse dialecten, die later leidden tot een klankstructurele breuk tussen het 
West-Vlaams en het Oost-Vlaams, nog niet aanwezig.
12   Leupe is een Oost-Vlaming, geboren in Oudenaarde (Desmet-Goethals 1985: 12 noot 24, 205); 
hij heeft gewerkt in Nieuwkerke (Neuve-Église) in West-Vlaanderen’ (pace White 2013: 101). 
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4 theo a.j.m. janssen & ann marynissen

(Maar in het Vlaams kostte het me de grootste moeite, want dat is duidelijk zó gevarieerd 
en anders dan het echte Diets, dat zij die in het oostelijke deel van Vlaanderen geboren 
zijn, de uit het westen geboortige Vlamingen nauwelijks begrijpen.)

Vele klank- en spelvormen en de nominale meervoudsvorming in het Narren-
schip verraden de hand van een schrijver uit het middeleeuwse graafschap Vlaan-
deren (zie Janssen & Marynissen 2013 en Marynissen & Janssen 2014). In het 
omvangrijke leerboek ILL duiken in de talrijke Nederlandse voorbeeldzinnen die 
Bade heeft ingevoerd, dezelfde, onmiskenbaar Vlaamse vormen op als in het Nar-
renschip. Kunnen de desbetreffende drukkersateliers talig ingegrepen hebben in 
de kopij van die uitgaven, in beide gevallen de editio princeps? Dat is niet aanne-
melijk. Voor het Narrenschip heeft de drukker Marchant vast niemand in dienst 
gehad op het niveau van lector of corrector die Nederlandstalig was, want voor 
zover bekend is er bij hem geen ander Nederlandstalig werk gedrukt. Het Narren-
schip is ‘le premier livre flamand qui ait été imprimé à Paris’ (Claudin 1900: deel 1, 
403).13 Juist bij Bade als auteur is het zelfs waarschijnlijk dat de drukker de correc-
tie geheel in zijn handen gelegd heeft. Immers, Bade had een reputatie opgebouwd 
als zorgvuldig bezorger van teksten in dienst van zijn schoonvader Johann Trech-
sel in Lyon, die hem de leiding over zijn drukkersatelier toevertrouwd had.14 Bij 
het leerboek ILL is de hele productie in handen geweest van Bade zelf, want het is 
gedrukt in zijn eigen, in 1503 geopende en al snel vermaarde Prelum Ascensianum. 
Ook bij hem is voor zover bekend geen ander werk in het Nederlands gedrukt, 
waarvoor een staf uit de Lage Landen wenselijk zou zijn geweest. 

De genoemde productiegegevens over beide uitgaven indiceren dat ze ons een 
unieke inkijk geven in het authentieke taalgebruik van Bade zelf. Immers, bekend 
is dat in herdrukken regionale taalkenmerken soms aangepast zijn aan het beoog-
de lezerspubliek (zie, bijvoorbeeld, Willemyns 1997: 186-190). Ook bij herdruk-
ken van het Narrenschip is ingegrepen (Marynissen & Janssen 2014). Zo heeft de 
drukker Eckert van Homberch in zijn Antwerpse Narrenschip-editie van 1504 de 
Vlaamse dialectkenmerken uit de Parijse editio princeps (1500) op grote schaal ver-
vangen door Vroegnieuwnederlandse vormen. De ingrijpende ‘ontvlaamsing’ van 
Bades origineel is beschreven en geduid in Marynissen & Janssen (2014).

In de volgende vergelijking van het Narrenschip en In lingua latina zullen we 
naast fonologische, orthografische en morfologische kenmerken ook lexicale en 
– in de mate van het mogelijke – syntactische overeenkomsten betrekken. 

2.1 Fonologie en orthografie

Het ILL heeft een gevarieerdere woordenschat dan het satirisch-moraliserende 
Narrenschip doordat het, als boek om Latijn te leren, een breder scala aan thema-

13    De Vleeschoudere (1660: 254) vermeldt in zijn boek Rymende uyt-legginghe dat hij het gedicht 
‘Wat draeght de wereld haeren roem’ (p. 254-257) overgenomen heeft uit een boek dat in 1499 
gedrukt is door Guido Marchand [sic]. Het zal gaan om Tractatus de arte bene viuendi Beneque 
moriendi (Anonymus 1499), dat gedrukt is door Guy Marchant. Het bevat het gedicht Rhythmus de 
contemptu mundi, dat pas door De Vleeschoudere in het Nederlands vertaald zal zijn als ‘Wat draeght 
de wereld haeren roem’.
14    Zo kreeg Bade nog in Lyon van Gaguin (1497) de opdracht zijn prestigieuze geschiedenis van 
Frankrijk te drukken nadat twee jaar eerder de verprutste editio princeps in Parijs verschenen was. 
Bade drukte zijn werk ‘very elegantly and correctly’, naar het oordeel van Palmer (1732: 237).
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 josse bade: auteur van dit is der zotten ende der narren scip (1500) 5

Tabel 1   Vlaamse klank- en spellingkenmerken in Dit is der zotten ende der narren scip 
(1500) en In lingua latina (Jouennaux & Bade 1508)

Vlaamse 
kenmerken

Narrenschip 1500 (Parijs) In lingua latina, Bade 1508 (Parijs)

hyper-
correcte h

hu, hulieden, hende/heynde, 
heischen, hachten, ghehacht, 
verhachten, hueren, helders, 
hellefste, heeren, haf, ghehey-
chent

hu, hulieden, hendelic, thenden, vulhen-
den, ghehendt, heeschen, hachtene, hach-
tet, heuren, ontheruen, habelhede 

wegval van 
h

antieren, als, adder, oonen, oft antieren, gheantiert, werckuus

spelling ou 
voor oe

ghenouch, onghenouchten, 
voughen, voucht, verslouch, 
opslough, houcxkins, vlouken, 
beroumen, beroumenisse, sou-
ken, roupende

ghenouch, onghenoughelichede, ghenou-
ghelic, (on)ghenouchte, vought, mesvou-
ght, ghevoucht, gheuouch, slouch, insloug-
hen, houcken, vloucke, beroumene, souct, 
versouken, bedrochsouker, ondersoukers, 
beroupen, anroupt, roupen, vutgheroupen, 
gheroupen, boucken, droufheit, droue, 
wrought, wroughen, ghewrought, wroug-
herachtich, noumt, noumene, behoufden, 
bloume, clouck, eyerkouken, pannecouken, 
rouct, roukeloos, woukere

ontronding diinct, lettel, aldis dijnct, lettel, letskin, hoelettel, stick, stic-
ken, euele

palatalisatie 
o/u

turren, burse, bloetsturtighen, 
sturtene, dinsturten 

turre, burse, bloetsturtinghe, sturten, sturtt, 
mijn sturte, hurtt, cursten, curt, curtelijng-
he, curtsen, surghen, burst, imburst, sturme
vul, vuldoen, vulwassen, vulbrijnghen, 
vulmakene, vulwreuen, vulcraut, vullege-
bruuck
muschelkin, busschen, wulfinnen 

palatalisatie 
oo/eu
 

deur (voorzetsel), deurgaens, 
deurzwelghen

deur (voorzetsel), deurbrekijnghe, deur-
gaen, deurslaender 
weunt, beutre

opening 
uu > eu 
vóór r

hueren heuren, meur, verheurt, ghehuert/ghe-
heurt, gheduerich/ ghedeuren, steure

ei voor ee ghecleidt, cleideren, cleid, 
heit, gheheiten, meister, beis-
ten, beistelijcker, alleine, stein, 
steynen, versteinen, versteint-
heit, vleisch, vleischeliker, 
gheist, gheistelic, bein, beinen, 
beyndren, smeiken, meynen, 
meyninghe, leyken, verordei-
len, einighen, geisselt, gheheil, 
gemeyn, ghemeynlic, weint, 
breid, deil, meist, teiken
weilde, beilde

ghecleedt, cleedren, cleed, heet, ghehee-
ten, meester, meesterkin, beesten, alleene, 
steene, vleeschmakere, ghevleescht, vleesch, 
geesten, beenen, smeeken

weilde, beilde
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6 theo a.j.m. janssen & ann marynissen

tieken bestrijkt. In de zinnen die Bade in het ILL in het Nederlands vertaald heeft, 
hebben we dan ook een groter aantal bewijsplaatsen van Vlaamse taalkenmerken 
aangetroffen dan in de verzen en het proza van het Narrenschip. 

Omdat enkel klank- en spelvormen die alleen in het Laatmiddelvlaams voorko-
men, uitsluitsel geven over het Vlaamse karakter van een tekst, zijn in tabel 1 al-
leen ondubbelzinnig Vlaamse vormen opgenomen.15 Waar Bade echter afwisselt 
tussen een Vlaamse vorm en een vorm die ook elders in het taalgebied voorkomt, 
wordt dit in de bespreking vermeld. 

a  Prothesis en procope van h
Voorvoeging en wegval van h voor een klinker kenmerkt het Middelvlaams: al in 
de dertiende eeuw wordt de h vaak niet meer geschreven in Vlaanderen, terwijl er 
omgekeerd hypercorrecte h’s verschijnen (Van Loey 1980: §121). Opmerkelijk is 
dat de voorgevoegde h’s in beide werken niet alleen bij dezelfde woorden voor-
komen, maar dat ze bovendien altijd met onetymologische h worden geschreven: 
hu voor u, hende voor einde, hachten voor achten, heischen/heeschen voor eisen. 
Zowel in het ILL als in het Narrenschip heeft het frequente persoonlijk voornaam-
woord u altijd een h: hu, hulieden, hu zeluen, het bezittelijk voornaamwoord in 
de regel niet: uwen vadre, uwe liefde, u huus. Wegval van h komt in beide werken 
voor bij vormen van het werkwoord hanteren, dat soms de h behouden heeft, bij-
voorbeeld onghehantiret (ILL, fol. 148r), hantiere (fol. 186r). 

b  Spelling ou voor oe
Eveneens typerend voor het Vlaams is de grafie ou voor oe vóór labialen en gut-
turalen, die in deze omgeving alterneert met de spelling oe (Van Loey 1980: §121, 
85a). De Vlaamse spelling ou is in het ILL prominenter aanwezig dan in het Nar-
renschip. Niet alleen staan er in het Latijnse leerboek een groter aantal, bovendien 
frequentere woorden die voor de ou-spelling in aanmerking komen dan in het 
Narrenschip, maar ze worden ook haast zonder uitzondering met ou geschreven. 
Zo hebben de tientallen attestaties van bouck, boucken en van ghenouch en zijn af-
leidingen in het ILL altijd de grafie ou. Bij de vele varianten van roupen, souken en 
droufhede komt de oe-spelling maar eenmaal voor: roept toe (ILL, fol. 68r), soeken-
de (fol. 126r), droefheden (fol. 86v). In het Narrenschip varieert Bade vaker tussen 
ou en oe en schrijft hij woorden als boeck en ghenoeghelic altijd met oe. 

15    De inventaris van Vlaamse kenmerken is vooral gebaseerd op Van Loey (1980), die dertiende- 
tot vijftiende-eeuws materiaal uit geografisch oogpunt beschrijft, en op Willemyns (1997), die 
Laatmiddelnederlands behandelt.

ee voor ei helighen thelichdom, helighe, cleen, cleendijnc, 
gheeeghent, sceeden, ondersceeden, ghes-
ceeden, afsceeden, vut ghesceeden, bereedt, 
bereedscepe, beede, beeden, heesche, leeds-
man, leeden, wederleeden, gheleedt, af-
gheleedt, verleedinghe, weeden, ghespreet, 
breedt hem
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c  Ontronding
Twee van de drie vormen die in het Narrenschip een ontronde korte vocaal, ont-
staan uit u, hebben, komen ook in het ILL voor: het gaat om dijnct in bijvoorbeeld 
mij dijnct dat (ILL, fol. 52r) of hem dijnct wel (fol. 132r) en lettel in bijvoorbeeld 
hoelettel (fol. 7v), een lettelkin (fol. 120r), lettele boucken (fol. 172r), Ghij zijt zo 
lettel hachtens werd (fol. 153v). Enkel waar Bade een doublet wil schrijven, ge-
bruikt hij de niet-ontronde variant: een luttel oft lettel oft letskin (fol. 3v). In het 
handboek Latijn is daarenboven de vocaal in stuk altijd ontrond: stick, sticken en 
heeft hij het over een ziecte of euele (fol. 180v) met ontronding van de lange klin-
ker van euvel. Dergelijke ontrondingen zijn ingweonismen: men vindt ze in West-
Vlaanderen, Zeeland, Holland, sporadisch ook in Gent (Van Loey 1980: §19). 

d  Palatalisaties
Eveneens westelijk zijn woordvormen met palatale korte u voor o, al dan niet ont-
staan door umlaut (Goossens 1980: §2.3). Vormen met u vóór r + consonant (vaak 
een dentaal) leest men vooral in Vlaanderen, vaak in Gent (Van Loey 1980: §25). 
Palatalisatie vóór gedekte r komt in beide werken van Bade voor in de woorden 
turren, burse, sturten en bloetsturtinghe, bijvoorbeeld Die turre oft thoren (dou-
blet, ILL, fol. 149v), mijn burse van ghelde (fol. 120r), hij sturtte vele tranen (fol. 
100v), een cleene bloetsturtinghe (fol. 4v). Het lexicaal heterogenere handboek 
voor de studie van het Latijn bevat nog heel wat meer gevallen van palatalisering 
vóór r: curtsen ‘koortsen’, mijn sturte ‘strot’, curt ‘kort’, curtelijnghe ‘kortelings’, 
hurtt ‘stoot’, burst/imburst ‘(in)borst’, surghen ‘zorgen’, sturme ‘storm’. In het ILL 
treedt palatalisatie tot u ook in andere fonetische condities courant op: vóór l in 
tal van attestaties met vul ‘vol’, vóór s en f in busschen ‘bossen’, muschelkin ‘mos-
seltje’, wulfinnen ‘wolvinnen’. Sporadisch schrijft Bade in het ILL een o: int corte, 
te cort doen, cortelijnghe, voldaen, een vollijuich man, bosschen, wolfinne. De vor-
men met u komen in Oost- en West-Vlaanderen voor (Van Loey 1980: §25b), met 
een concentratie in die laatste regio (Goossens 1980: §2.3). 

Ook de eu’s in deur ‘door’, in het ILL bovendien ook in weunt ‘woont’ en beutre 
‘boter’ zijn relicten van een grotere groep westelijke palatalisaties, die Van Loey 
(1980: §61 opm. 1) in het Kustmiddelnederlands situeert.

e  Opening uu > eu vóór r
In West-Vlaanderen was de palatale klinker uu vóór r geopend tot eu. Spellingen 
als heuren/hueren ‘uren’, meur ‘muur’, verheurt ‘verhuurd’, ghehuert/gheheurt 
‘gehuurd’, gheduerich/ghedeuren ‘gedurig’, steure ‘stuurs’ staan voor een uit-
spraak eu (Van Loey 1980: §88a en b). Dat dergelijke eu-vormen in het ILL voor-
komen, wijst erop dat Bade zich hier op westelijk-Vlaams standpunt stelde (zie 
zijn opmerking over het verschil tussen het oostelijke en het westelijke Vlaams te-
genover Leupe aan het begin van § 2). Ook in Parijs heeft hij vermoedelijk contac-
ten gehad met West-Vlamingen die er werkten of studeerden, zoals Josse en Hier-
onymus Clichtove (zie over hen § 4). 

f  Ei/ee
Opvallend in het Narrenschip is het grote aantal vormen met diftong ei, ontstaan 
uit wgm. ai, die in het Nieuwnederlands ee hebben. Bade schrijft ei zowel in 
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woorden mét umlautfactor, bijvoorbeeld ghemeyn, meyninghe, versteinen (werk-
woord) als in woorden zonder umlautfactor, bijvoorbeeld gheist, bein, stein, al-
lein, cleyd, breid. In een vrij groot aantal woordvormen gebruikt hij afwisselend 
ei en ee (de frequentste variant staat in het woordpaar voorop): alleene/alleine, 
beesten/beisten, beestelic/beystelicker, gheest/gheist, beelde/beilde, meister/mees-
ter, weinen/wenen, weilde/weelde, cleyderen/cleedren, meinen/meenen, steinen/
versteenen, gheistelicken/gheestelike, beyn/been. Ei-vormen die door umlaut zijn 
ontstaan, komen het vaakst voor in het westen van Limburg, Brabant, Utrecht en 
het oosten van Oost-Vlaanderen (Van Loey 1980: §59; Goossens 1980: §4.2.5). 
Daarnaast wijst Van Loey (1980: §59 opm. 4) op bevreemdende ei-vormen, die 
hij in West-Vlaanderen, soms ook in Holland en Oost-Vlaanderen, aangetroffen 
heeft in woorden zonder umlautfactor: alleine, bein, stein, wein, meister, cleid, 
gheist, ordeil. Volgens Willemyns (1971: 69) geven ei-spellingen in gesloten let-
tergreep in Brugse teksten een verkorte uitspraak van de lange ee weer. In de vijf-
tiende/zestiende eeuw was de ei-spelling zeker geen middel om zacht- en scher-
plange e’s uit elkaar te houden (Willemyns 1971: 71). De ei-spellingen uit het 
Narrenschip komen in het ILL niet voor, op beilde ‘beelden’ en weilde ‘weelde’ 
na, die op mouillering van l vóór dentaal kunnen wijzen. In het Latijnse leerboek 
schrijft Bade deze woorden systematisch met ee: ghecleedt, cleedren, cleed, heet, 
gheheeten, meester, meesterkin, beesten, alleene, steene, vleeschmakere, ghevlee-
scht, vleesch, geesten, beenen, smeeken. 

Een onmiskenbaar Vlaams kenmerk is het gebruik van de monoftong ee in 
plaats van de diftong ei, waarvan er in het ILL tal van voorbeelden zijn. Bade ge-
bruikt in het ILL altijd ee in cleen voor ‘klein’, sceeden voor ‘scheiden’, beede voor 
‘beide’, helich voor ‘heilig’, bereedt voor bereid, leeden voor ‘leiden’, naast enkele 
malen ‘gheleidt’. In het Narrenschip daarentegen komt de monoftong ee voor ei 
alleen enkele malen voor bij het adjectief ‘heilig’: helighen. Het Oost-Vlaams is 
een overgangsgebied met een opvallende lexicale diffusie wat de verdeling ee/ei 
betreft: naarmate men van het Brabants dichter naar het West-Vlaams gaat, neemt 
het aantal gevallen met ei af en in plaats daarvan dat met ee toe en omgekeerd 
(Goossens 1980: § 4.2.5).

De spelling ee/ei is het enige systematische verschil tussen Bades taalgebruik in 
het Narrenschip (1500) en het ILL (1508). De ei-vormen voor ee uit het Narren-
schip, die hierin weliswaar vaak als varianten naast ee stonden, zijn in het ILL niet 
overgenomen. Anderzijds klinkt Bades herkomst uit het graafschap Vlaanderen 
in de talrijke klankvormen met ee voor ei uit het ILL sterker door dan in het Nar-
renschip. 

2.2 Morfologie

2.2.1 Het s-meervoud bij substantieven

Het moderne Nederlands heeft twee productieve meervoudsmorfemen: -en en -s. 
De s-pluralis heeft zich geografisch, chronologisch en semantisch geleidelijk ver-
spreid over de woordenschat.16 In het Narrenschip en het ILL worden nagenoeg 

16    Zie Marynissen (1994) over de conditionering van de expansie van de meervouds-s.
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dezelfde regels voor de meervoudsvorming met -s toegepast: andermaal een ster-
ke indicatie voor de stelling dat beide werken door dezelfde auteur, Josse Bade, 
geschreven zijn. 

Tabel 2  Vergelijking van de nominale meervoudsvorming in Dit is der zotten ende der 
narren scip (1500) en In lingua latina (Jouennaux & Bade 1508)

Nominale meer-
voudsvorming

Narrenschip 1500 In lingua latina, Bade 1508

persoonsnamen: 
suffix -s
persoonsnamen 
op -er

op -aar

op -ier

op -eur, -oor

op -el

meisters, vorders/vorderen, 
roouers, ouerdraghers, looftu-
ters, (ghe)broeders, pachters, 
priesters/priesteren, bewaerders, 
morders, sterrekijkers, keyseren, 
nemers, lerckers, na volghers, 
kellers, scaepherders, arbeiters, 
ketters, wroeghers, ingheuers, 
brouwers, wijnvercoopers, hoe-
reiaeghers
dochteren, vaderen, ouderen, 
zustren

leeraers, dienaers, zondaers/ 
sondaren, dronckaerts, woe-
keraers, mordenaers, valke-
naers, wulpschaerts, pelickaerts, 
ghulsechaerts, dobbelaers
putiers, botelliers, crudeniers, 
vettewariers
doctoors, procureurs, senoteurs, 
dictateurs
disciplen

meesters, voorders, roouers, bewaer-
ders, naeyers, navolghers, speerbre-
kers, scermers, dichters, toehoorders, 
stiefmoeders, ionghers/iongheren, 
speelders, ouders, verwaerders, me-
devechters, poorters, borghers, be-
spieders, ondersoukers, iaghers, ver-
nieters, metsers, pachters, cutsers, 
tuusschers, vercoopers, toecomers, 
nacomers, scrijnwerckers, slotmakers, 
steenhouders, snijders, steendeluers, 
wisselbanckhouders, ouer speelders, 
clappers, renders, meutmakers, twist-
makers, beroerders, opsetters, ou-
erdaders, bijstaenders, wethouders, 
ridders, waghenners, sleuters, scal-
meyers, trompetters
leeraers, dienaers, metsenaers, make-
laerts, wisselaers, biddelaers

scolieren/scoliers, tafelliers, piliers

disciplen
dier- of zaakna-
men op -er, -el, 
-en: suffix -en

vingheren, ackeren, bekeren
voghelen, eselen, tafelen, reghe-
len, enghelen, exemplen, dieue-
len, mantels, hemelen, coppelen, 
miraclen, scotelen, vloghelen, 
destelen
verckenen, wapenen, loghenen

vingheren, lettren, loouers
voghelen, eselen/esels, taflen regu-
len, stekelen, beghinselen, cauelen, 
wispelen, maecselen, clauselen, epis-
telen, appelen, deckselen, gheeselen, 
tieghlen
verkenen, wapenen, teeckenen, gul-
denen, veulens, kiekenen

neutra: sta-
pelsuffix 
-eren

cleideren, kijnd(e)ren, eyeren, 
beyndren 

cleedren, kijnd(e)ren, eyeren, blad(e)
ren, (hinde)calueren, ledren, rend(e)
ren
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monosyllaba: 
suffix -s

mans/mannen, ackermans
scoens, zots (in rijmpositie)

mannen, leedsmannen, temmermans
scoens, handscoens

Franse leen-
woorden: suf-
fix -s

medicijns, coffraens medicijns, garnisons, fundaments

diminutieven: 
suffix -s

borstkins, dochterkins tafelkins, geetkins

Zowel in het Narrenschip als in het ILL worden de volgende regels toegepast.
Persoonsnamen op -er, -aar, -ier en -eur krijgen in de regel -s als meervoudsuit-

gang. Vormen waarbij er variatie is (bijv. priesters/priesteren, zondaers/sondaren, 
scolieren/scoliers) of die van deze regel afwijken (dochteren, vaderen, ouderen, 
zustren), zijn in de tabel onderstreept. Nomina op -er, -en, -el die geen persoon 
aanduiden (met uitzondering van disciplen), hebben nagenoeg altijd de uitgang -en, 
bijv. voghelen, vingheren, verckenen. Een beperkte reeks onzijdige nomina heeft 
het stapelsuffix -eren, bijv. kijnderen, eyeren. Enkele eenlettergrepige substan-
tieven en hun samenstellingen, en een handvol Franse leenwoorden hebben zo-
wel in het Narrenschip als in het ILL een meervoud op -s, bijv. mans, scoens, medi-
cijns. Ook diminutieven vormen het meervoud met -s, bijv. dochterkins, tafelkins.

Het pluralissysteem dat in het dertiende-eeuwse Vlaams gebruikelijk was, blijkt 
in beide werken gebruikt te worden. De Vroegmiddelnederlandse s-pluralis was 
in het Vlaams en Hollands de gangbare vorm bij masculina op -er(e), -aere, -eur 
en -ier, terwijl het Brabants, Limburgs, Gelders en Utrechts dan alleen nog e- of 
en-meervouden hebben. Bij nomina op -en en -el is het s-meervoud in de dertien-
de eeuw in het Vlaams en Hollands, net zoals in het Narrenschip en het ILL twee 
eeuwen later, nog zeer zeldzaam (Marynissen 1996: 409). Ook monosyllabische 
s-meervouden als mans en scoens verschijnen in de dertiende eeuw alleen in het 
Vlaams. Het zijn vormen uit de spreektaal, die in de schrijftaal zelden aan de op-
pervlakte komen (Marynissen 1996: 218-224). In de moderne dialecten omvat het 
gebied met monosyllabische s-meervouden als treins en arms heel West- en Frans-
Vlaanderen en het grootste gedeelte van Oost-Vlaanderen (MAND 2005: deel 1, 
kaarten 1.6.1.36 en 1.6.1.37).

2.2.2  Een flexieverschil tussen het oostelijke en het westelijke Vlaams: de -e/-en-
isomorf bij feminina op sjwa

Uit de inventaris van fonologische en orthografische varianten in 2.1 is geble-
ken dat de auteur van het Narrenschip in het graafschap Vlaanderen opgegroeid 
moet zijn. In de studie van de historische flexie zijn morfeemtegenstellingen aan 
het licht gekomen die niet het Vlaams afgrenzen van oostelijkere dialecten als het 
Brabants en het Limburgs, maar wel scheidslijnen vormen tussen het oostelijke en 
het westelijke Vlaams (Marynissen 1996: 406-407). Zo hebben in het dertiende-
eeuwse westelijke Vlaams en het Hollands de feminina op sjwa in de casus obliqui 
als voorkeursuitgang -e, in het Limburgs, het Brabants en het oostelijke Vlaams 
daarentegen -en, zoals in van der kercke versus van der kercken (Marynissen 
1996: 410, cijfers op p. 162-165: ca. 70% voor de voorkeursvorm). Deze geografi-
sche tegenstelling is nog zichtbaar in de moderne familienamen; zie bijvoorbeeld 
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de verspreiding van Verstraete /Verstraeten, Vanderhaeghe /Vanderhaeghen, 
Verbrugge /Verbruggen op www.familienaam.be. 

In het begin van de zestiende eeuw flecteert de auteur van het Narrenschip de 
feminina op sjwa zonder uitzondering met -en, zoals in vander hoogher leering-
hen, vander kercken, vut der aerden, van der straten, der hellen, der menscheliker 
hulpen, der goddeliker gratien (39 vindplaatsen). Het buigingsmorfeem -en krijgt 
ook de voorkeur in de Nederlandse zinnetjes van Bade in het ILL. In de eerste hon-
derd van de ruim vierhonderd pagina’s van het ILL staan slechts 13 verbogen femi-
nina op -e (16%, bijv. ter glorie, van grootre scientie) tegenover 67 vormen op -en 
(84%, bijv. met grooter moeyten, ter orloghen, met grooter minnen, vander kerc-
ken, vander ziecten gequelt). Dit overwicht aan -en-vormen in het ILL rijmt vol-
komen met het oostelijke Vlaams dat Bade, als Gentenaar, schrijft.

2.3 Lexicon

Op lexicaal gebied zijn er drie overeenkomsten tussen het Narrenschip (1500) en 
het ILL (1508). 

In beide werken komen heel wat geleerde woorden voor die ontleningen zijn 
aan het Frans resp. het Latijn, zoals punieren, causen, corrigieren, disciple, dan-
giere, pericle, auctoriteit. Verrassend is dat niet, noch in een literair werk als het 
Narrenschip, dat in humanistische kring ontstaan is, noch in een studieboek La-
tijn als het ILL, dat overwegend bestaat uit Latijnse zinnen met hun Franse en Ne-
derlandse vertaling. 

Opmerkelijker zijn de Nederlandse synoniemen die Bade in het ILL (fol. 56r) 
voor Latijn sentari adulari & blandiri geeft: smeeken, vleeuwen, looftuten, pluum-
strijken, flatteren. Deze woorden komen ook voor in het Narrenschip: zo worden 
in hoofdstuk 95 de looftuters en pluumstrijkers die bij geestelijke en wereldlijke 
machthebbers in het gevlei trachten te komen, op de korrel genomen: een yeghe-
lic looftuut se en strijct haer plumen. Ook het evenmin erg gebruikelijke keitijui-
cheden, keytiuicheit voor ‘ellende’, dat in beide werken voorkomt (ILL, fol. 61v en 
Narrenschip, fol. l6r), behoorde tot het rijke vocabulaire van de auteur. 

Zowel het Narrenschip als Bades ILL-bijdrage bevat veel doubletten. Vaak geeft 
Bade in het ILL een doublet als vertaling van een Latijns en/of Frans woord dat 
daar niet van een synoniem vergezeld is. Zie bijvoorbeeld (ILL, fol. 12r): ‘Mor-
bificus tior tissimus: Qui cause maladie. Berockere van ziecten ende zeeriche-
den’. Middeleeuwse vertalingen uit het Latijn hebben niet zelden synonieme 
doubletten,17 waarbij het tweede woord van het doublet mogelijk een explicatieve 
of specificerende en soms ook een versterkende functie had (Leclercq 2008: 19). 
Bade was zonder twijfel zeer vertrouwd met dit stijlmiddel. 

17    Doubletten worden zowel in literair als niet-literair verband gebruikt. Zie voor verdubbeling, 
‘binôme synonymique’, in literair verband bijvoorbeeld Metzger-Rambach (2008: 148-161). Bij de 
ano nieme Gentse vertaling van Boethius’ De consolatione Philosophiae in 1485 melden Goris & 
Wissink (1997: 142) dat het literaire deel vaak volstaat met een enkel woord waar het niet-literaire 
commentaar een doublet geeft.
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2.4 Syntaxis

De weinige syntactische verschillen in de Middelnederlandse dialecten nemen 
volgens Van der Horst (1997: 219) in het Laatmiddelnederlands verder af. Rond 
1500 hebben Vlaamse ambtelijke teksten in werkwoordclusters van bijzinnen in 
de regel de groene volgorde participium + verbum finitum, zoals Coussé & De 
Sutter (2012: 89, 98-101) laten zien. In ambtelijke stukken wordt de rode volgor-
de verbum finitum + participium in bijzinnen in de tweede helft van de vijftiende 
eeuw geherintroduceerd in Brabant. Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw 
gaat de rode volgorde geleidelijk meer concurreren met de groene volgorde. In 
het niet naar dialectregio gedifferentieerde corpus narratieve teksten vanaf 1550 
dat Coussé & De Sutter samengesteld hebben, heeft de rode volgorde vf-part tot 
1800 een aandeel van ongeveer een kwart, tegenover driekwart voor de groene 
volgorde part-vf. 

Onze steekproef in het Narrenschip tot en met hoofdstuk 40 komt sterk over-
een met deze bevindingen voor Vlaamse teksten. In de prozagedeelten hebben 
we uitsluitend groene volgordes aangetroffen (48 gevallen, 84%), zoals gheual-
len sijn, ghedicht heeft, ghewassen was, gheset werd. Bij alle negen vindplaatsen 
(16%) met de rode volgorde staat het participium in rijmpositie: zijn onderwesen 
(fol. a3r), ben … gheseten, is … gheresen (fol. a5r), heeft ghewonnen (fol. b1r), zijn 
… beuonden (fol. b2v), heeft bescreuen, zij gheboren (fol. b3r), heeft gheseit (fol. 
b6r) en heeft gheleert (fol. d2r). 

Onze steekproef in de eerste honderd pagina’s (fol. 1r-50v) van het ruim vier-
honderd pagina’s tellende ILL geeft een vergelijkbaar beeld. In 83% van de bijzin-
nen met een perfectum wordt het participium gevolgd door het verbum finitum, 
zoals in ghehaet zy, ghedient es, ghemaect oft ghewonnen ware. In elf gevallen 
daarentegen, 17% van het totaal, staat het participium achteraan, zoals in ‘dat ic 
hebbe ghemoghen; om te besiene oft die bode es commen’. Het ILL is geen doorlo-
pende narratieve tekst, maar een aaneenschakeling van uit het Latijn en het Frans 
vertaalde voorbeelden. Terwijl in het Narrenschip de weinige gevallen waarbij 
wordt afgeweken van de in het Vlaams gebruikelijke groene volgorde, alle te ma-
ken hebben met hun positie in het rijm, zijn de attestaties met de rode volgorde in 
het ILL mogelijk toe te schrijven aan invloed van het Frans, waarin het participium 
in de bijzin altijd na het verbum finitum komt.

De werkwoordsclusters in ondergeschikte zinnen in zowel het Narrenschip als 
het ILL laten zien dat er gebruik gemaakt is van de mogelijkheid om de volgorde 
in het Laatmiddelnederlands te variëren. In beide geschriften is daarbij onmisken-
baar een Vlaamse hand aan het werk geweest: in allebei domineert de groene volg-
orde, typerend voor het Laatmiddelvlaams. 

2.5 De taal van het Narrenschip en In lingua latina vergeleken

Gelet op hun sterke talige verwantschap is het zeer aannemelijk dat het anonieme 
Narrenschip en het ILL door een en dezelfde persoon geschreven zijn, en wel door 
de Gentenaar Josse Bade, de auteur van het ILL. Dat zijn moedertaal laatmiddel-
eeuws Vlaams is, komt in het ILL nog duidelijker tot uiting dan in het Narrenschip. 
Kan het komen door een verschil in register? Met het Narrenschip heeft de auteur 
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onmiskenbaar literaire aspiraties gehad. Die kunnen ertoe geleid hebben een re-
gister te gebruiken dat vrij formeel is, formeler dan dienstig is voor een leerboek 
zoals het ILL. Daarin heeft Bade eerst en vooral het didactische doel gehad om de 
Latijnse en Franse voorbeelden begrijpelijk te maken met Vlaamse versies. Hoe 
dan ook, het oostelijk-Vlaams klinkt er sterker in door, met enkele westelijke ac-
centen. 

Na bovenstaande taalkundige bevinding dat Bade heel goed de auteur van het 
Narrenschip kan zijn, worden nu letterkundige argumenten gepresenteerd om de 
stelling te staven dat hij er de auteur van is.

3 Bade als letterkundige

In de humanistische letterenrepubliek heeft Josse Bade een indrukwekkende rol 
vervuld, eerst en vooral als bezorger van taal- en letterkundige Latijnse werken en 
later ook als drukker en uitgever. Hermann prijst (1914: 300) Bade als volgt: 

Dieser Badius ist eine der hervorragendsten Persönlichkeiten, die in der Entwicklung des 
Humanismus eine Rolle gespielt haben. Vir in secularibus litteris eruditissimus et divina-
rum scripturarum non ignarus, philosophus, rhetor et poeta clarissimus ingenio excellens et 
disertus eloqui, so charakterisiert ihn der Abt Trithemius […].18

Minder bekend is Bades rol als letterkundige, in de dubbele zin van het woord. 
Hij wordt als literatuurwetenschapper onder meer gewaardeerd om zijn commen-
taar op Horatius’ De arte poetica (1500): in de zestiende eeuw werd het ‘one of 
the standard commentaries’ (Friis-Jensen 1995: 237), met de meeste herdrukken 
(Moss 1999: 67). Bade verdeelt Horatius’ Ars poetica in secties waaruit hij telkens 
‘eine konkrete “regula” […] destilliert’ (Laureys 2014: 100). Hij wijst systema-
tisch op het belang van decorum, een criterium dat hij in zijn Prenotamenta (Bade 
[1502] 1504)19 als ‘geëigende presentatiewijze’ uitdiept en toepast op toneel, waar-
bij zijn kennis van Vlaamse abele spelen opvalt.20 

Ook in zijn inleidingen op de satirici Juvenalis (1498), Horatius (1499) en Per-
sius (1499) is Bade verdienstelijk voor de theorievorming van de satire als genre 
(Brummack 1971: 294-295). Zo onderscheidt hij in zijn commentaar op Horatius 
(1499: fol. 2r) verontwaardiging (Juvenalis Satirae 1, 79) en verwondering (Hora-

18    Trithemius (1494: fol. 134v) schaart Bade in de woorden van Palmer (1732: 238) ‘among the 
Scriptores Ecclesiastici, when he was but two and thirty years of age, and gives him the following 
panegyrick, viz. that he was a perfect master of literature, not unskilful in the holy scriptures, a good 
philosopher, orator and poet, a man of a bright genius and a fluent tongue, &c.’. Trithemius werd 
door Bade vereerd met een aanbiedingsbrief in zijn uitgave van Willem van Ockam (1494: fol. 1v). 
Palmer (1732: 237-238) vervolgt: ‘Erasmus likewise gives [Bade] a great encomium in his dialogue 
intitled Ciceronianus; prefers his stile to that of Apuleius, and highly applaudes his admirable facility 
of writing’ [noot weggelaten]. Zie voor Erasmus’ oordeel over Bade: Heesakkers & Osinga (2007: 
249).
19    De Prenotamenta in de editie van 1504 is uit Bades eigen drukkerij. De tekst is door Lebel (1988: 
49-119) in het Frans vertaald. Bades visie op Horatius’ decorum-criterium wordt behandeld door 
onder anderen Jansen (2001: 260-263), Lurje (2004: 45-47) en White (2013: 231-232). 
20    Bade probeert ‘die tote Vergangenheit durch die lebendige Gegenwart zu begreifen’, aldus 
Hermann (1914: 306-307) en ‘in den Praenotamenta ist vielmehr ausschließlich von den theatra li-
schen Darstellungen in seiner flandrischen Heimat die Rede’. Zie ook Hummelen (1977: 240).
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tius Sermones 1, 1, 1) als satirische motieven. Met zijn vraag naar de ‘Rechtferti-
gung der Satire’ is Bade ‘wohl der erste, der es sich hier mit christlichen Begriffen 
schwer macht. In den Kommentaren werden solche Fragen zwar nie antiquarisch, 
sondern durchweg für die Gegenwart behandelt; aber Christentum und Satire hat 
doch kein Früherer konfrontiert’ (p. 295). Zijn dienstbaarheid aan de christelijke 
leer is in het algemeen kenmerkend voor Bade, zoals White (2013: 36-37, 247-249) 
betoogt.21

Als commentator heeft Bade naam gemaakt met toelichtingen in zijn vele 
uitgaven,22 om te beginnen in zijn eerste boek Siluae Morales (1492), een pedago-
gische bloemlezing uit werk van Pseudo-Vergilius, Horatius, Persius, Juvenalis, 
Ennius, Battista Mantovano, Dionysius Cato, Giovanni Sulpizio en Alain de Lille 
(White 2013: 179-206). Werk van onder anderen Augustinus, Boethius, Cicero, 
Hesiodus, Homerus, Thomas van Kempen, Lucanus, Ockham, Ovidius, Quinti-
lianus, Sallustius, Terentius, Valerius Maximus en Vergilius heeft hij geëditeerd, 
meestal met commentaar. Hiermee plaatst Bade zich in de traditie die wil dat ge-
leerden hun kennis delen, zoals onder anderen Dionysius Cato en Alain de Lille 
stellen (Bade 1492: 198v, resp. fol. 214v).23

Als literator geniet Bade bekendheid door twee Latijnse dichtwerken: Stul-
tiferae naues en Nauis stultifera, beide geschreven in het voetspoor van Brant 
en Locher. Het eerste (1501a), afgesloten in 1498, is ook uitgebracht in Burgos 
(1501b) en Straatsburg (1502). Drouyns in het Frans bewerkte versie (Bade & 
Drouyn [1499]) bevat een houtsnede met Bade in de hoofdrol (figuur 1). Het 
tweede werk (1505) is in Parijs gedrukt in Bades Prelum Ascensianum, en herhaal-
delijk herdrukt, onder meer met de oorspronkelijke houtsneden van de Bazelse 
uitgaven van Brant & Locher (Bade 1506).24 Bades Stultiferae naues heeft de af-
gelopen decennia veel waardering gekregen van onder anderen Béné (1979), Duhl 
(2006a en b, 2007, 2013), De Gendt (2008, 2010, 2011), Pinson (2010) en White 
(2013).

21    Het door Bade herhaaldelijk geciteerde dictum van Cicero (De officiis 1, 22): ‘non nobis solum 
nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici’ (wij zijn niet alleen voor onszelf 
geboren: ook ons land eist een deel van ons bestaan op, en onze vrienden), luidt in het Narrenschip 
(hst. 22): ‘Voort meer zijn wij gheboren […] niet alleene om ons; maer om onsen lande. vrienden ende 
euenkersten bijstand te doene’ (Bovendien zijn wij niet alleen voor onszelf geboren, maar ook voor 
ons land: om vrienden en medechristenen bij te staan), waarmee de uitspraak post hoc gekerstend 
wordt, zoals met Erasmus’ parafrase (O’Malley 1988: xx) in zijn Enchiridion militis christiani: ‘no 
Christian should think that he was born for himself’ (Erasmus [1502] 1988: 93). Desmet-Goethals 
(1976) wijst erop dat zowel Bade (p. 76) als Erasmus (p. 81) ook de Disticha Catonis van een 
christelijke uitleg voorziet.
22    Bade spreekt van familiare comment(ari)um ‘[S]es “commentaires familiers” […] constituent 
une sorte d’introduction destinée à guider et à faciliter la lecture de l’ouvrage’ (Katz 2007: 2). Ze 
beogen bij leerlingen ‘to improve their level of both Latininity and Christianity’ (Crab 2014: 154), 
maar willen ook voor volwassenen dienen ‘as an aid for private study’ (White 2013: 85).
23    Naast Seneca’s opvatting (Epistulae morales ad Lucilium 1, 6, 4) noemt Curtius ([11948] 2013: 
87-88) de uitspraken van Dionysius Cato en Alain de Lille. Zie ook Augustinus (Sermo 91, 9): wie 
geleerd is, deelt zijn kennis. ‘Daß man Wissen nicht zurückhalten darf, gehört zur mittelalterlichen 
Ethik des Gelehrten’ (Müller 2008: 91).
24    Bades druk van (1507a) heeft als titel Nauis stultifere Collectanea, anders dan de druk van (1505) 
en de Bazelse drukken van (1506), (1507b) en (1554).
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3.1 Theorie en praktijk

Enkele van Bades poëticale opvattingen, zoals over vermakelijk moraliseren, 
dichterlijke inspiratie, decorum en prosimetrische afwisseling komen nu kort aan 
de orde. Het gaat om ideeën die een rol spelen in literair en niet-literair werk waar-
van Bades auteurschap vaststaat, én in Dit is der zotten ende der narren scip. 

3.1.1 Vermakelijk moraliseren

Goede dichters willen volgens Bade ([1502] 1504: fol. 4r) ‘suis eloquiis errantes in 
uiam revocant’ (met hun woorden dwalenden terugbrengen op het rechte pad) en 
‘mores bonos instituerunt’ (de goede zeden onderwijzen). Vooral komedieschrij-
vers willen daarbij, zo schrijft Bade (fol. 9v) met de woorden van Horatius in zijn 
De arte poetica, zowel van nut zijn (prodesse) als vermaken (delectare) (vss. 333-
334). Het is de kunst het nuttige met het aangename te verenigen (vss. 343-344): 
‘Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, lectorem delectando pariterque mo-
nendo’ (Wie nut mengt met plezier, scoort het hoogst, doordat hij de lezer tegelijk 
vermaakt en vermaant). 

Bade is overtuigd van de grote educatieve waarde van klassieke lectuur voor 
jonge lezers, maar ze dienen ‘to be taught moral lessons without their realizing 
it: they must first take pleasure in the text, up to the point when their enjoyment 
would give way to moral improvement’ (White 2013: 249; noot weggelaten). Zo’n 
verleidingsstrategie ziet Bade ook bij Brant als hij diens leerwijze loffelijk verge-
lijkt met die van Aesopus in de praefatio van zijn Stultiferae naues (1501a: fol. a2r). 
Hij opent die als volgt.

Si Aesopus […] haud immerito sapiens existimatus est: quoniam quae vtilia monitu suasu-
que essent: non imperiose praecipit et censuit: vt philosophis mos est: sed festiuos delec-
tabiles que apologos commentus: res salubriter ac prospicienter animaduersas: in mentes 
animos que hominum, cum audiendi quadam illecebra induit. Si […] ille sapienter insti-
tuisse comprobatur: non inferior debebitur gloria: neque minor gratia Sebastiano Brant 
Alemanno […]

Figuur 1 Magister Josse 
Bade, ‘mestre ioce bade’ 
(Bade & Drouyn [1499]: fol. 
h5v), in debat met dwaze 
vrouwen, die hij wil ont-
trekken aan vrouwe Volup-
tas en daarmee aan de eeu-
wige dood, verbeeld met de 
centrale figuur in de boot en 
met de doodskop in de wim-
pel (De Gendt 2011: 327 
noot 90), in lijn met het ge-
zegde Finis voluptatis mors 
‘het eind van genot is de 
dood’.
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(Als Aesopus terecht wijs geacht wordt, is het niet omdat hij ons wat nuttig is, voorge-
houden en aangeraden heeft door het dwingend voor te schrijven of op te leggen, zoals 
filosofen doen, maar omdat hij er op een plezierige toon met genoeglijke en aangename 
fabels op ingaat, en met heilzame en verstandige waarnemingen. Als híj beoordeeld wordt 
als een wijze leraar, mag er niet minder eer, noch minder dank uitgaan naar Sebastian 
Brant uit Duitsland.)

Aesopus’ vermakelijke leertrant wordt hier gecontrasteerd met de dwingende be-
toogtrant van filosofen en vervolgens op één lijn gesteld met Brants aangename 
onderricht.25 Zo’n dubbele vergelijking zit ook in het voorwoord van het Nar-
renschip. 

zo heeft meister Sebastianus brant docteur in decreten ende wereldelicke rechten eenen 
goeden middel vonden omme de ghecke. zotte. dwase. dorre. ende onwijse (die ic voor 
een neme) zoetelicken te onderwiisene. met vele leeringhen ghenomen uut der heiligher 
scrifture ende den gescrevenen rechten. dewelcke hii niet stranghelic noch hardelic also 
de philosophen plegen: maer ghenoeghelic. also Esopus ziin buspelen ende saghen oft 
fab[el]en vertelt.

(zo heeft magister Sebastianus Brant, doctor in de kerkelijke decreten en het wereldlijk 
recht een goed middel gevonden om de gekken, zotten, dwazen, malloten en onwijzen (die 
ik over één kam scheer) aangenaam te onderrichten met veel lessen uit de Heilige Schrift en 
het geschreven recht, die hij ons noch streng, noch hard (zoals de filosofen meestal doen), 
maar genoeglijk opdient, zoals Aesopus zijn exempels, sagen of fabels vertelt.)26

‘Diese Übereinstimmung spricht für die These, daß Marchant hier Badius’ Text 
als Vorbild genommen hat’, stelt Geeraedts (1979: 60), die in Marchant (Coop-
man) niet alleen de drukker maar ook de auteur van het Narrenschip ziet.27 De 
modelrelatie motiveert hij met nog twee verwantschappen. Hij relateert Semira-
mis van eenen parde bekent (Semiramis doet het met een paard) in hoofdstuk 13 
van het Narrenschip aan: Atque semiramidem concomitatur equus (En Semiramis’ 
metgezel is een paard) (Stultiferae naues 1501: fol. b1r). En – wat zeker zo interes-
sant is – de versregel Die zotte maeghden zijn de vijf sinnen (De dwaze maagden 
zijn de Vijf Zinnen) in hoofdstuk 101 van het Narrenschip brengt hij in verband 

25    Zie over Bades vergelijking van Brant met Aesopus Geeraedts (1979: 59), Metzger-Rambach 
(2008: 94-98) en White (2013: 245).
26    Ook vaders mogen ‘nimium sint rigidi et seueri in corripiendo’ (niet al te hard of streng zijn bij 
de berisping) van hun zonen, aldus Bade ([1502] 1504: fol. b2v) in zijn Prenotamenta bij Terentius’ 
komedies.
27    Geeraedts is hierbij op het spoor gezet door Sinnema (1956: 240 noot 17), die bij Drouyns Franse 
vertaling van Bades Stultiferae naues wat vaag stelt: ‘This work actually did influence Marchant’s Der 
zotten ende der narren scip in the prologue and chapters xiij, xvi, ci, cxij, and cxv’. Onduidelijk is zo 
onder andere of hij verband ziet tussen: ‘in vasis animi nihil olei, idest salutiferae prudentiae reponunt’ 
([de maagden die] geen olie, dat wil zeggen, heilbrengende wijsheid, in de vaten van hun ziel doen) 
in de Praefatio (fol. a2v) en: ‘zijner zielen vaten [voorsien] vander godelicker olien der karitaten’ (het 
vat van zijn ziel voorzien van de goddelijke olie van de naastenliefde) aan het slot van hoofdstuk 
101, over de zotte maeghden. Sinnema (1956: 235) schrijft het auteurschap van het Narrenschip toe 
aan Marchant, in het colofon vermeld als Coopman, de naam die hij opvat als de oorspronkelijke op 
grond van de zin ‘Ic meynic van braband zij gheboren’. In het voetspoor van Zarncke (1854: 249) ziet 
hij hierin een aanwijzing voor de herkomst van de auteur, al oppert hij (p. 235) wel dat deze zin ‘may 
have been intended as a statement of the fool satirized in this chapter’. Janssen & Marynissen (2013) 
betogen dat ic er uitsluitend de nar van het hoofdstuk betreft en niet de auteur.
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met de Vijf Zinnen van de Stultiferae naues. De relatie van Bades Stultiferae naues 
met de dwaze maagden in Brant (1494a) en Brant & Locher (1497a) is indringend 
onderzocht door De Gendt (2008, 2011). 

3.1.2 Inspiratie

Bades Prenotamenta en commentaar op Terentius-komedies hebben Jonker Jan 
van der Noot sterk beïnvloed, stelt Waterschoot (1975: 92-93, 98). Zo zijn Van 
der Noots passages ‘over de relatie tussen de godheid en de dichters – hier vooral 
gezien als uitoefenaars van een priesterlijke functie naar oorsprong, werking en 
beloning – hoofdzakelijk aan Badius ontleend’ (p. 94). In zijn Prenotamenta eist 
Bade in de woorden van Wels (2009: 257): ‘neben außergewönlicher Begabung 
(ingenium) die Ergriffenheit durch einen furor divinus’. En ‘allein der entrückte 
Dichter’, is in Bades visie, ‘ein vollkommener Dichter, weil er über jene Würde 
und Majestät der Sprache verfüge, die allein durch die Mitwirkung des Heiligen 
Geistes zustandekomme’ (noten weggelaten).28 

De dichter van het Narrenschip vraagt in Een anroepen tonsen heere om hulpe 
om Gods bijstand met onder meer de volgende versregels: 

Gheeft my den gheest van dijner waerheit 
Dat ic begrijpen en vut mach spreken 
Ende so mesprijsen der werreld ghebreken 
Datter v eere en danck af rijse 

(Geef mij de geest van uw waarheid, opdat ik die kan begrijpen en uitspreken en de gebre-
ken van de wereld zo kan laken dat er voor u eer en dank uit moge oprijzen).

Aan het slot van het boek, Dat sluten vanden wercke, bedankt de dichter God als 
volgt:29 

Danck, lof ende glorie, zij gode den heere 
Van wien dat daelt al dat volmaect is 
Met wiens hulpe ten heynde geraect is 
Mijn slicht beghinsel 

(Dank, lof en glorie zij God de Heer, van wie alwat volmaakt is, neerdaalt. Met zijn hulp 
is mijn eenvoudig plan ten einde gekomen). 

Twee van Bades ideeën komen overeen met noties in het Narrenschip: de vol-
maaktheid – ‘volkommener Dichter’ naast ‘al dat volmaect is’30 – en de goddelijke 

28    Vergelijk Horatius’ De arte poetica, 408-418 en Bades commentaar erop (Horatius 1500: fol. 
40r-v). Zie voor een Franse vertaling van de Prenotamenta Lebel (1988: 49-119) en voor een Engelse 
vertaling van de passage over furor White (zonder jaar).
29    De onmiskenbare humanist Lorenzo Valla getuigt in de Prefatio van De voluptate ac vero bono 
([1431] 1512: fol. 4r) van een soortgelijk besef: ‘Fateor […] demum cogitasse quicquid aggredimur ut 
id prestemus non in nobis esse sed in deo’ ([…] I confess I have at last realized that the completion of 
what we undertake depends not on ourselves but on God) (Panizza 1978: 90).
30    Het laatste hoofdstuk van het Narrenschip, de excusatio, waarin de auteur zich verdedigt 
tegen kritiek op onvolkomenheden in zijn werk, eindigt als volgt: ‘Gheen zo volmaect, hij en heeft 
ghebreken’.
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inspiratie – ‘Mitwirkung des Heiligen Geistes’ naast ‘den gheest van dijner wae-
rheit en gode den heere van wien dat daelt al dat volmaect is’. En er is een derde 
idee: ‘der Dichter [könne] die vom rechten Weg abgeirrten Menschen als Seelen-
arzt wieder auf den Pfad der Tugend holen’ (Wels 2009: 258; noot weggelaten). 
Bij het inroepen van Gods hulp spreekt de dichter van het Narrenschip als volgt 
de wens uit dat hij de onwijzen tot inkeer kan brengen.31 

Ende gheleert moghen zijn die slichte onwijse 
Die nu int zwim van zorghen zwemmen 
Ende ten scepe van zotheid clemmen 
Varende ter he[l]len, daer zij teewighen daghen 
Sullen haer dwasheit derlic beclaghen.

(en dat het een les mag zijn voor de simpele onwijzen die nu zwemmen in de poel van zor-
gen en op het schip van zotheid klimmen om naar de hel te varen, waar ze ten eeuwigen 
dage zich hun dwaasheid deerlijk zullen beklagen.)

Smeken om hulp van hemelse of hogere machten mag in de oudheid en de mid-
deleeuwen veeleer een topos zijn (Poets 1995: 293-294), toch hoeft het in het Nar-
renschip geen akt te zijn die slechts door traditie ingegeven is, getuige de volgen-
de zin in hoofdstuk 115, die nauw aansluit bij de wens om onwijzen tot inkeer te 
brengen. 

want het verloren ghepredict oft gheleert is den versteynden zotten: ten zij dat haerlie-
der herte vermorwet ende versacht werdt metter fon[te]ynen der gratien des heilighen 
 gheistes.

(Immers, alle gepreek en lering is niet aan verstokte dwazen besteed, tenzij hun hart ver-
murwd en verzacht wordt door de fontein van de genade van de Heilige Geest.)

Onwijzen tot inkeer proberen te brengen is een daad van naastenliefde volgens 
Augustinus (Sermo 91, 9): wie geleerd is, deelt zijn kennis32 en sterkt de gelovige, 
helpt de zoekende en brengt de afgedwaalden weer op het rechte pad. Vroeg in 
het Narrenschip wordt God als fontein van genade al te hulp geroepen (fol. a3r): 

Fonteine van gratien met oueruloedheit 
Waer vut dat bloeyen alle goede wercken 

(Fontein van overvloedige genade, waar alle goede werken uit opwellen). 

Het idee heeft zijn oorsprong in Jesaja 11:2: ‘De geest van de heer zal op hem 
rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig be-
leid, een geest van kennis en ontzag voor de heer’ (Nieuwe Bijbelvertaling 2004). 
Zie ook 1 Korinthiërs 12:4-11, met vers 8, dat de verkondiging van wijsheid en het 
overdragen van kennis als gaven van de H. Geest noemt. 

31    Zo sluit in lijn hiermee hoofdstuk 99 van het Narrenschip af met een lang citaat uit Ezechiël 3:17-
19, waarin God Ezechiël de opdracht geeft slechte mensen te manen om tot inkeer te komen.
32    Zie n. 23. Kennis willen delen is, zoals Curtius ([11953] 2013: 87-88) vermeldt, een topos. De citaten 
die hij van Dyonisius Cato en Alain van Rijsel geeft, staan ook in Bade (1492: fol. 198v, resp. 214v).
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3.1.3 Prosimetrum

‘Der entrückte Dichter sei nicht an Metrum und Vers gebunden, sondern könne 
sich auch in Prosa ausdrücken’, zo verwoordt Wels (2009: 257) Bades opvatting. 
Poëzie met proza afwisselen is in zijn ogen een aantrekkelijk literair procedé, ge-
tuige zijn Stultiferae naues (1501a) en zijn Nauis stultifera (1505), al zijn de pro-
zadelen in het laatste werk geen creatief-literaire maar versificatorische en filolo-
gische reflecties. Wat Bade bekoort in prosimetrische afwisseling, schetst White 
(2013: 251) als volgt. 

[Badius’s] sensitivity to the didactic potential of the prosimetrum form is particularly evi-
dent in his commentary on Boethius’s De consolatione philosophiae (1498), where he paid 
particular attention […] to the notion of poetry as a therapeutic and pleasurable counter-
point to the serious philosophy of the prose sections. Boethius’s influence on Badius’s 
composition of the Ship of Fools continuations is apparent in Badius’s systematic use, in 
the Navis stultifera, of all of the metres from the Consolation of Philosophy, along with all 
of Horace’s lyric metres. [Noten weggelaten.]

Naast Boethius (1498) kan de Franse editie La nef des folz du monde (Brant & Lo-
cher 1498c) voor Bade model gestaan hebben in de hoofdstukken: met het motto 
op rijm en de hoofdtekst in proza. Hoe dan ook, het Narrenschip heeft een pro-
simetrische structuur, zoals in de proloog aangekondigd met: ‘overghestelt ende 
ghetranslateert vut den latiine beide in prose ende riime’ (vertaald uit het Latijn, 
zowel in proza als op rijm). De meeste hoofdstukken openen met een motto van 
twee versregels boven een houtsnede, tweemaal zijn het vier versregels, driemaal is 
er geen motto. De hoofdtekst is in proza, maar met enkele uitzonderingen die be-
tekenisvol zijn omdat het op één geval na teksten van personages zijn die zo spre-
kend optreden. De hoofdtekst van hoofdstuk 1 bevat een strofe van vierentwintig 
versregels waarin de waanwijze boekennar het woord heeft. De hoofdtekst van 
hoofdstuk 3 bevat vier strofen waarin de leeraer in debat is, eerst met de ghie righe 
vrecke en dan met de ghusse (de verkwister). Hoofdstuk 5 bevat geen proza maar 
twee strofen; in de tweede voert de oude zot het woord. De hoofdtekst van de 
hoofdstukken 111 en 112 bevatten naast wat proza een lange strofe van 34, resp. 
32 regels. Hier proberen de weilde (vrouwe Genot) en de doghet (vrouwe Deugd)
in de bivium-traditie jonge mensen naar hun kant te lokken op de tweesprong in 
hun levenspad. 

Aan het eind van de meeste hoofdstukken volgt een moraal, in een grote vorm-
variatie: een of twee typografisch niet onderscheiden rijmloze zinnen, een strofe 
van 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 30, 32 of 34 versregels.33 De keerzijde van 
de titelpagina heeft twee zesregelige strofes; de aanroeping na de proloog telt der-
tig en het besluit dertien versregels. Alle strofen hebben gepaard rijm. De ene elf-
regelige strofe heeft een afwijkende eerste versregel. Het slotgedicht van dertien 
versregels is ter feestelijke afsluiting omarmend berijmd met de klanken (X)eere 

33    Sinnema (1956: 240 noot 17) vermoedt dat ‘the use of a prose satire with a verse envoy’ in het 
Narrenschip ingegeven is door Drouyns Franse vertaling van Bades Stultiferae naues. Maar het idee 
kan rechtstreeks teruggaan op Bade & Locher (1497a). Daarin sluiten elf hoofdstukken af met een 
envoi, terwijl de envoi bij twee andere niet geheel aan het eind staat, zoals opgemerkt door Fraustadt 
(1894: 17).

TNTL 2015-1binnenwerk.indb   19 13-02-15   19:39



20 theo a.j.m. janssen & ann marynissen

en Xaect is, waarbij X staat voor een consonant of syllabe. De oneven laatste regel, 
met binnenrijm, ‘Danck, lof ende eere, gheue gode den heere’ rijmt gepaard op de 
voorlaatste versregel; bovendien wordt ermee teruggegrepen op de al geciteerde 
beginregel ‘Danck, lof ende glorie, zij gode den heere’ en tevens de slotregels van 
de aanroeping: ‘tot uwen loue Singhende, danck glorie ende eere Sij gode almach-
tigh der wijsen heere’ (terwijl zij uw lof zingen: dank, glorie en eer zij God Al-
machtig, de Heer van de wijzen) (fol. a3r). De strofen zijn alle gebouwd op basis 
van vier heffingen, waarbij soms een versregel opvalt, zoals ‘Men driinckter, men 
sciincter, men speelter op snaren’ (Men drinkt er, men zingt er, men speelt er op 
snaren), die vast niet toevallig uit vier amfibrachen bestaat. 

Bij de prosimetrische structuur van het Narrenschip is opgemerkt dat de stro-
fen in de hoofdteksten, op één fragment na, teksten van personages zijn. In Ba-
des Stultiferae naues zijn de uitvoerige oproepen van de personages Eva en de Vijf 
Zinnen ook strofisch gebouwd. De andere delen – de dichter geeft daarin zijn be-
schouwingen – zijn in proza verwoord. Zo’n verdeling hangt ongetwijfeld nauw 
samen met Bades visie op wat de geëigende vorm is om personages in literair werk 
aan het woord te laten.34

3.1.4 Decorum

Zoals al opgemerkt ontwikkelt Bade voortbouwend op Horatius’ De arte poeti-
ca een brede visie op wat in literair werk voor tal van zaken het decorum oftewel 
de geëigende presentatiewijze is. Ook voor de uitbeelding van mensen: hoe hen 
adequaat voor te stellen, gelet op hun leeftijd en sekse. Bade ([1502] 1504: fol. b2r) 
geeft de volgende schets van de kenmerken die zoal gelden voor oude mannen (de 
zin beginnend met Querit is uit Horatius’ De arte poetica vs. 170). 

Senex autem quinquagenarius aut sexagenarius multa patitur mala et incommoda. Nam 
senex naturaliter est auarus. Querit et inuentis miser abstinet et timet uti. […] Nihilque 
ualidum habet in corpore preter linguam qua se iactat multa in iuuentute sua gessisse que 
egregia essent. multoque tunc homines meliores et fortiores et maiores fuisse. 

(Een oude man nu – hij is vijftig of zestig – heeft allerlei kwalen en ongemakken. Want 
een bejaarde is gierig van aard. Hij is uit op bezit en hééft hij wat vergaard, dan komt de 
ongelukkige er niet aan en is hij bang er gebruik van te maken. […] Niets aan zijn lijf doet 
het nog goed, behalve zijn tong. Daar pocht hij mee dat hij in zijn jonge jaren veel daden 
verricht heeft die buitengewoon waren, en dat toen alles beter en sterker en groter was).

Het zou een schets kunnen zijn van de oude zot in hoofdstuk 5 van het Narren-
schip, getuige het volgende fragment (zie figuur 2). 

Ic weet dat ic cortelic steruen moet Int graf hebbic den eenen voet Nochtans en latic mijn 
zotheit niet Noch oude ghewoenten wat my gesciet Vrouwen antieren als wijlen eer Ste-
ken ende breken en machic niet meer Nochtans willicker altijds van spreken Ic wille my 
metter tonghen wreken Want alle mijn leden zijn ghebroken Ic sal zo vele met worden 
coken Dat er mijn kijndren af sullen eten Ic late elcken mijn zotheit weten

34    Hierbij past dat het gepersonifieerde Narrenschip zich meteen voorstelt met een zesregelige 
strofe, waarop de stuurman eveneens zo inhaakt, en tevens dat de moraal van veel hoofdstukken, 
vaak expliciet aangeduid als afkomstig van de leeraer, in versvorm verwoord is.
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(Ik weet dat ik binnenkort moet sterven. Met één voet sta ik in het graf. Toch geef ik mijn 
zotheid niet op, noch mijn oude gewoonten, wat me ook gebeurt. Vrouwen achternazit-
ten als weleer en aan het steekspel meedoen kan ik niet meer. Toch wil ik er nog altijd 
over praten. Met mijn tong wil ik me wreken, want al mijn ledematen zijn gebroken. Ik 
zal zoveel sterke verhalen opdissen dat mijn kinderen ervan zullen smullen. Iedereen laat 
ik mijn zotheid kennen).

Zich beroemen op het verleden komt als een trek van de oude man goed uit de 
verf, terwijl mooi belicht wordt hoe hij zijn tong nog kan roeren, een bekwaam-
heid die ook Bade het vermelden waard vindt. Hebzucht wordt niet genoemd in 
het citaat, mogelijk omdat die kwaal in hoofdstuk 3 van het Narrenschip afdoen-
de behandeld is, of simpelweg omdat die zondige tekortkoming niet past in het 
zelfportret van een snoever. En wellicht hoeft die karaktertrek in de ogen van de 
auteur niet kenmerkend te zijn voor iedere oude man. Erasmus (1512a: fol. a3v-
4r), ook geïnteresseerd in de zaak van het literaire decorum, wijst erop dat oude 
mannen, zoals Simo en Chremes in Terentius’ komedie Andria, toch sterk kun-
nen verschillen. Dat brengt hem ertoe naast een decorum communale een decorum 

Figuur 2 Hoofdstuk 5 in Dit is der zotten ende der narren scip (1500: (fol. b2v-3r).
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particulare te onderscheiden (Herrick 1950: 139-140; Lecointe 1992: 436-445; Jan-
sen 2001: 261-262). Bade nuanceert het decorum-model echter ook zelf al. Hij stelt 
weliswaar, zoals Herrick (1950: 137) samenvat: ‘Women […] are fickle; now affa-
ble, now too surly, now very facetious, now too melancholy, now agreeable, now 
unfriendly’, maar voegt er wijselijk aan toe (p. 137-138): 

these attributes do not fit all women: the honest matron, it is true, may be exemplary in 
her modesty, probity, amity, cheerfulness, peaceableness, and in her regard for husband 
and family. ‘In nothing,’ Badius admitted, ‘is there more diversity than in the minds of 
women; therefore various writings sometimes praise women and sometimes teach us to 
beware of them.’ Consequently the poet is more or less free to make his characters fit his 
matter.

De auteur van het Narrenschip gaat creatief om met Bades decorumschets voor 
oude mannen. Op nog een punt van decorum-toepassing blijkt zijn creativiteit. 
De oude zot rondt de korte lofzang op zichzelf in bovenstaand citaat af met een 
staaltje zelfspot in de versregel: ‘Ic meynic van braband zij gheboren’. Waarom 
zelfspot? Het hoofdstuk van de oude zot begint met de mottoregel: ‘So oudre zo 
zottere is mijne nature’. In de Lage Landen hoefde indertijd geen lezer expliciet 
herinnerd te worden aan het gezegde ‘Hoe ouder hoe zotter Brabander’, wat Eras-
mus ([1512b] 1979: 84) wél nodig heeft in zijn Moriae encomium: 

Vt non temere de Brabantis populari sermone iactatum sit, cum caeteris hominibus aetas 
prudentiam adferre soleat, hos quo propius ad senectam accedunt, hoc magis atque ma-
gis stultescere. 

(de volksmond heeft het bij het rechte eind als er zo vaak over de Brabanders gezegd wordt 
dat bij andere mensen het verstand met de jaren komt, maar dat zij naarmate ze dich ter[ ]
bij de ouderdom komen dwazer en dwazer worden.) (Vertaling van Van Dam 2010: 22)

Wie zou in 1500 bij het lezen of horen van Ic meynic van braband zij gheboren 
– zeker na het motto – niet meteen gesnapt hebben dat de oude zot nog wel over 
zoveel zelfkennis beschikt dat hij zich met zijn gesnoef schaart in het spreekwoor-
delijke gezelschap? Iedere twijfel neemt hij weg als hij daaraan direct toevoegt er 
niet mee te willen spotten dat er in Brabant oude zotten zijn, want Men vindt ouer 
al vele oude zotten: in Vlaanderen, Holland, Zeeland, Duitsland en het Rijnland. 
Nogmaals: Men vindt vel onwijse in alle lande. Ook Erasmus’ Zotheid haast zich 
na haar spot met de Brabanders om de Hollanders, haar eigen volk, als nauw met 
hen verwant bij het zotte gezelschap te voegen. Haar eigen volk? Eerder zegt ze 
geboren te zijn op de Eilanden der Gelukzaligen, waar geen pijn, ouderdom of 
ziekte bestaat. 

De oude zot bewéért niet dat het gezegde ‘Hoe ouder hoe zotter Brabander’ op 
hem van toepassing is, maar impliceert het. Interessant is het nu om te zien hoe 
expliciet Erasmus (1512b, [1512] 1979: 72)35 in de volgende passage te werk gaat.

35    De eerste door Erasmus geautoriseerde editie is in 1512 bij Josse Bade in Parijs verschenen; 
in 1511 hadden Jehan Petit & Gilles de Gourmont in een coproductie ‘a faulty copy’ op de markt 
gebracht (Miller 1979: 16).
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Iam vero non huius facio sapientes istos qui stultissimum et insolentissimum esse praedi-
cant, si quis ipse laudibus se ferat. Sit sane quam volent stultum, modo decorum esse fa-
teantur. Quid enim magis quadrat quam vt ipsa Moria suarum laudum sit buccinatrix, et 

?

(In elk geval trek ik me niks aan van al die wijze mannen die betogen dat het buitenge-
woon dwaas en onbeschaamd is om je eigen lof te zingen. Voor mijn part is het net zo 
dwaas als ze willen, zolang ze maar toegeven dat het gepast is. Want wat klopt er beter 
dan dat Zotheid haar eigen loftrompet steekt en haar eigen lied zingt?) (Vertaling van Van 
Dam 2010: 12)

Zotheid legt hier uit hoe gepast het is haar eigen lof te zingen, de oude zot dóet het 
gewoon en zo is zíjn grap wel zo geslaagd.36 

3.2 Intertekstualiteit

Zoals al opgemerkt heeft Bade naam gemaakt als commentator van diverse au-
teurs, onder wie de satirici Horatius, Juvenalis en Persius. Zijn toelichtende com-
mentaren, die niet eerder onderzocht zijn op intertekstuele relaties met het Nar-
renschip, hebben er verscheidene overeenkomsten mee, te veel om in dit bestek te 
noemen. In de volgende subsecties geven we er enkele voorbeelden van. Eerst la-
ten we opvallende intertekstuele relaties zien tussen citaten in twee tekstfragmen-
ten (figuur 3 en 4): een bladzij van het Narrenschip-hoofdstuk 22 (fol. d5r) en een 
bladzij uit Bades commentaar op Persius’ Satirae 3, 66-67 (1499: fol. 53v). Daarna 
laten we zien dat de laatste bladzij ook nog citaten bevat die relaties hebben met 
citaten in andere Narrenschip-hoofdstukken dan hoofdstuk 22. Persius wil met de 
diatribe die begint met Satirae 3, 66-67, mensen ertoe aanzetten dat zij zich in lijn 
met de stoïsche filosofie matigen in hun individuele wensen, bedenken dat zij er 
ook zijn voor hun land en familie, en dat zij trachten te bepalen wat hun plaats is in 
Gods plan. Zie hierover Reckford (2009: 135-136). Hij ziet in Persius iemand met 
een ‘anima naturaliter christiana’ (een ziel die van nature christelijk is) (p. 64). Het 
is dus zeker geen toeval dat Augustinus naar Persius verwijst, zoals Bade in regel 
1 van het commentaarfragment opmerkt, waarover hierna meer. 

3.2.1 Bezien vanuit het Narrenschip 

Foliumzijde d5r van hoofdstuk 22 in het Narrenschip bevat de volgende citaten (de 
aanduiding van de regels heeft betrekking op figuur 3). 

(1)   [Regels 3-4]: Discite et o miseri causas cognoscite rerum. Quid sumus aut quidnam 
victuri gignimur etc. (Uit: Persius Satirae 3, 66-67)

 
  (Leer en ontdek, o ellendigen, de oorzaken der dingen, wat we zijn en waartoe we 

geboren zijn.) 

36    Zie over de relatie tussen Erasmus’ Zotheid en de oude zot in het Narrenschip Janssen & 
Marynissen (2013).
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(2)  [Regels 9-14]: de mensche niet en weet zonder leeren. Andre dieren hebben van 
natueren eenighe conste daer zij hem mede gheneren, deen can zwimmen. dander 
vlieghen. dander loopen. dander gaen. dander iaghen ende zyn proye begaen: maer 
de mensche en can niet dan weenen hij en moett leeren ende mach bijnaer alle dijnc 
leeren (Naar: Plinius Naturalis historia 7, 1, 4)

  (de mens weet niets zonder te leren. Andere dieren hebben van nature enkele vaar-
digheden om in hun levensonderhoud te voorzien. De een kan zwemmen, de ander 
vliegen, lopen, gaan, jagen en zijn prooi vangen. De mens kan echter niets anders dan 
huilen of hij moet het leren).

(3)  [Regels 22-25]: voort meer zijn wij gheboren […] niet alleene om ons: maer om onsen 
lande. vrienden ende euenkersten bijstand te doene37 (Naar: Cicero De officiis 1, 22)

37    Het hier verwoorde idee komt nog eens terug in hoofdstuk 27: ‘voortmeer eenighe conste 
oft wijsheit waer mede hij […] ten orbore van hem, van zijnen prince, sijnen lande, ende zijnen 
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Figuur 3 Hoofdstuk 22 uit het Narrenschip (fol. d5r).
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  (Bovendien zijn wij […] niet alleen voor onszelf geboren, maar ook om ons land, 
onze vrienden en medechristenen bij te staan)

(4) [Regel 28]: Bekent hu zeluen (Uit: diverse klassieke auteurs)

 (Ken jezelf).

Aan deze citaten wordt gerefereerd in het al genoemde commentaar van Bade op 
de verzen 66-67 van Persius’ Satirae 3. Met citaat (1) correspondeert ‘Disciteque o 
miseri’ op regel 1 van figuur 4, waar opgemerkt wordt dat er ook naar wordt ver-
wezen door Augustinus (zie: De civitate Dei 2, 6, 2). Verder wordt er op de regels 
25 en 26 naar verwezen met: ‘discite et cognoscite causas rerum […] quid sumus’. 

euenkersten, hem gheneeren sal’ ‘Voorts [moet men] enkele kundes of wijsheid [leren] om mee te 
leven […] tot nut van hemzelf, zijn vorst, zijn land en zijn medechristenen’.

Figuur 4 Commentaarfragment bij Persius’ Satirae 3, 63-67 (Persius 1499: deel van fol. 
53v).
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Dan citaat (2): in vervolg op Persius’ raad moeten wij volgens Bade op de regels 
24-26 in zijn commentaar onder meer de natuurfilosofie bestuderen om te leren 
wat we zijn. In zijn Stultiferae naues citeert Bade (1501a: fol. a3v-a4r) Plinius’ Na-
turalis historia 7, 1-5, dus inclusief citaat (2). 

Citaat (3) wordt in het commentaar aangehaald op de regels 32-33: ‘Non nobis 
solum nati sumus: ortusque nostri partem patria vendicat. partem amici’.38 En ci-
taat (4) komt aan de orde op de regels 26-27: ‘Quia inter aurea chilonis precepta est 
nosse se’ (Want een van de gouden regels van Chilon luidt: Ken jezelf). 

Al hoeft het maxime ‘Ken jezelf’ – als topos welbekend in de middeleeuwen en 
later (Haas 1979) – niet per se een citaat te zijn, er zijn wel twee plaatsen in het 
Narrenschip die dat aannemelijk maken. Zo staat in hoofdstuk 24 van het Narren-
schip: ‘Ende daer omme seit Juuenalis huten hemel gheuallen is dat men in grieck-
scher spraken seit. gnoti seauton. dat is bekint hu seluen’. (Een geschenk uit de 
hemel is volgens Juvenalis daarom wat in het Grieks luidt: “Gnoti se auton”. Dat 
betekent: Ken jezelf). En in hoofdstuk 55: ‘Ende also Juuenalis seit vut den hemel 
quam dit ghebod. gnoti se auton. dat is bekendt hu seluen’ (En zo zegt Juvenalis 
dat het volgende gebod uit de hemel komt: “Gnoti se auton”, wat betekent: Ken 
jezelf).

Op de commentaarpagina maakt Bade wel gewag van Chilon als bron van het 
dictum , maar niet van de hemelse herkomst. Die komt echter wel 
voor in een commentaarpassage in Silvae Morales (Bade 1492: fol. b2v), eveneens 
in Bades commentaar op Juvenalis’ Satirae 11, 27 (1498: fol. 159r) en in Bade (1505: 
63r). In zijn Silvae Morales (fol. b2v), in zijn commentaar op Persius’ Satirae 3, 66-
67 (1499: fol. 53v) en in Bade (1505: 63r) verwijst hij naar Plinius (Naturalis his-
toria 7, 32), die vertelt dat Chilons gulden regels, waaronder ‘Ken jezelf!’, opge-
vat worden als orakelspreuken en in goud vereeuwigd zijn in Apollo’s tempel in 
Delphi. Bade gebruikt in plaats van ‘e celo descendit’ twee keer de frase ‘descendit 
de celo’, die hij ontleend kan hebben aan Macrobius (Commentariorum in Som-
nium Scipionis 8).39

3.2.2 Bezien vanuit Bades commentaar

Naast de citaten (1)-(4) in hoofdstuk 22 van het Narrenschip bevat Bades com-
mentaar bij Satirae 3, 66-67 van Persius (1499: fol. 53v) zes reminiscenties, die alle 
ook een rol vervullen in het Narrenschip, zoals wordt toegelicht (de aanduiding 
van de regels in (5)-(10) heeft betrekking op op figuur 4). 

(5)   [Regel 10]: helleborum. id est. herbam ac radicem purgatiuam noxiorum humorum. 
(Bij Persius Satirae 3, 63: Helleborum frustra: cum jam cutis egra tumebit Poscentes 
videas:)

 
  (Helleborum, dat is een kruid en wortel die zuiveren van kwade sappen) (‘Wanneer 

de zieke huid al opgezwollen is, zie je mensen tevergeefs om Helleborum vragen’).

38    Bade gebruikt het citaat ook in de aanbiedingsbrief bij zijn uitgave van Vergilius (1500: fol. 1v).
39    De ‘descendit de celo’-versie herinnert aan de patristische geloofsbelijdenis: [Credo in Jesum 
Christum] qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis’ ([Ik geloof in 
Jezus Christus], die voor ons mensen en ons heil uit de hemel neergedaald is).
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Helleborum komt als volgt ter sprake in hoofstuk 52. 

Eist dat ghij helleborum dat is cruud dat men teghen quade humeuren ende vochsticheden 
die de lieden dol ende rasende maken met andren cruden minghelen wilt ende niet cont 
regieren de [t]onghe oft dat middelste vander waghen dat is ghij en connes niet weghen 
nocht en weet niet hoe vele dat ghij van elcs behoort te nemene: ghij doet als een onwijse: 
want de nature vander medicinen verbiedet dats hem niet onderwinden en souden dan 
diedt wel gheleerte hebben. want het zeer zorghelic is.

(Als je helleborum (het is kruid dat men gebruikt tegen kwade sappen en vochten die de 
mensen dol en razend maken) met andere kruiden wil mengen, maar je kunt de tong of 
het midden van de weegschaal niet instellen (dat wil zeggen, je kunt de kruiden niet afwe-
gen) of je weet niet hoeveel je van elk kruid moet nemen, dan handel je onwijs. Immers, 
de aard van het medicijn verbiedt hen die er geen verstand van hebben, zoiets te proberen, 
want het is zeer gevaarlijk.)

Het citaat in Bades commentaar is feitelijk alleen in het begin van het lange citaat 
terug te vinden. Maar het is voor de intertekstuele verwevenheid van belang om 
nog iets verder te kijken, zoals blijkt uit het volgende citaat uit Bades toelichting 
bij Persius’ Satirae 5, 100-101 (fol. 74r). 

Si supponit tu ne[s]cius. i.e. ignorans compescere. i.e. temperare et moderari: certo puncto 
examen. i.e. linguam libre qua iudicium de pondere sumitur. diluis. i.e. commisces et tem-
peras helleborum. i.e. herbam aut radicem illam ab insania purgatiuam et noxiorum hu-
morum expulsiuam: natura medendi negat hoc. i.e. non vul[t] vt hoc abs te fiat. 

([Persius] stelt: als je helleborum – dat is het kruid of de wortel om razernij mee te ver-
drijven en kwade sappen te verwijderen – wil oplossen, dat betekent: mengen en verdun-
nen, maar niet weet op welk punt je de tong van de balans moet houden om het gewicht 
te bepalen, dan ontzegt de aard van het medicijn jou dit, dat wil zeggen: die wil niet dat 
het door jou gedaan wordt.)

Dit citaat is de pendant van wat in citaat (5) slechts wordt aangestipt. Het komt 
nauw overeen met de geciteerde passage uit hoofdstuk 52: zowel de weegexpertise 
als het verbod op ondeskundige farmacie hebben ze gemeen. 

(6)  [Regel 12]: Principijs obsta: sero medicina paratur. Quum mala per longas conualu-
ere moras. (Uit: Ovidius Remedia amoris 91-92)

 (Bestrijd je kwaal meteen, want een medicijn komt te laat wanneer kwalen sterk ge-
worden zijn door lang getalm.)

Hoofdstuk 37 bevat het hele citaat, waarbij de kwaal in kwestie niet meer herin-
nert aan de liefdespijn waar Ovidius’ tekst over gaat. 

Ende eer wij cranck zijn [zullen wij] doen dat ons Ouidius raedtsegghende. Principijs ob-
sta: sero medicina paratur Cum mala per longas conualuere moras. dat is. […] Den beg-
hinselen van crankheit wederstaet want laet ghijse veroudren het werd te laet.

(En voor we ziek zijn, moeten we doen wat Ovidius ons aanraadt met de woorden: ‘Prin-
cipijs obsta: sero medicina paratur Cum mala per longas conualuere moras’. Dat betekent: 
[…] ‘Bestrijd een ziekte vanaf het begin, want wacht je ermee, dan wordt het te laat’.)
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(7) [Regels 14-15]: Qui non assuescit virtuti dum iuuenescit. A vitiis nescit discedere 
quando senescit. (Naar: Pergamenus / De Mayneriis 1480, dialoog 73)

 (Wie zich in zijn jeugd niet met de deugd vertrouwd maakt, weet op zijn oude dag 
niet hoe hij zijn ondeugden moet opgeven.) 

De oude zot in hoofdstuk 5 gaat er prat op dat hij op zijn oude dag niets zal ver-
anderen aan wat hij van jongs af gewend is te doen – zie de tekst in 3.1.4. Hij zet 
zo de moraal van het citaat op zijn kop. Dat de raillerende woorden van de zot al-
luderen op zijn zondige volharding in het kwaad, een doodzonde, spreekt uit de 
aanmaning tot jonge mensen (regel 13-14): ‘vt a teneris annis ad virtutem assues-
cant’ (om zich van kindsbeen af met de deugd vertrouwd te maken), precies het 
tegendeel van wat de oude zot beweert gedaan te hebben. De associatie met deze 
thematiek wordt voortgezet in citaat (8). 

(8)  [Regels 15-16]: Quo semel est imbuta recens, servabit odorem Testa diu. (Uit: Hora-
tius Epistulae 1, 2, 69-70) 

 (Een nieuwe kruik houdt de geur waarmee hij eenmaal doortrokken is, lang vast.) 

Anders gezegd, ‘jong geleerd, is oud gedaan’. Het is de gedachte waarmee in het 
Narrenschip het betoog van hoofdstuk 6 opent, zoals blijkt uit het volgende frag-
ment. 

Omdat also horatius scrijft tvat altijds riect na datmer eerst in ghiet: ende datmen van 
ioncs leert vaster onthoudt, daerom sal elc zijn kindren pijnen van ioncs ter deught te stel-
lene ende vanden sonden en scanden te castiene ende te berespene.

(Omdat, zoals Horatius schrijft, het vat altijd riekt naar wat men er het eerst in giet, en 
men beter onthoudt wat men jong leert, moet iedereen zich inspannen om zijn kinderen 
van jongs af deugdzaam te maken en voor hun zonden en schanddaden te straffen en te 
berispen.)

Tot slot twee citaten die verbonden zijn met de koppeling: ‘vt dicit horatius… Et 
alibi’. 

(9)  [Regels 22-23]: vt dicit horatius dum vitant stulti vitia in contraria currunt. (Uit: Ho-
ratius Satirae 1, 2, 24)

 (zoals Horatius zegt, als dwazen fouten willen vermijden, vervallen ze in de tegen-
overgestelde.)

(10)  [Regels 23-24]: [vt dicit horatius] Et alibi in vitium ducit vitii fuga si caret arte. (Uit: 
Horatius De arte poetica vers 31)

 (En [zoals hij elders zegt]: een fout vermijden leidt tot een andere fout als kunst ont-
breekt.) 

Beide citaten staan ook samen in hoofdstuk 3, in dezelfde volgorde en ook in aan-
sluiting op elkaar. 
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Ende ouermids dat also horatius scriift, dum vitant stulti vitia in contraria currunt. Als de 
zotten deen sonde ontulien dan vallen zii inde contrarie zonde, want also hii helders seit. 
Ducit enim in vitium vicii fuga si caret arte. Tscuwen van zonden leidt in zonden doet-
ment zonder conste oft wiisheit, daer omme die niet ghierich en wille ziin sal toesien dat 
hii ooc niet ghus en zii maer milde met redelicheit […]

(En omdat, zoals Horatius schrijft, dum vitant stulti vitia in contraria currunt. ‘Als dwa-
zen de ene zonde proberen te vermijden, vervallen ze in de tegenovergestelde zonde’, 
want, zoals hij elders zegt, Ducit enim in vitium vicii fuga si caret arte. ‘Het vermijden 
van zonden leidt tot zonden als kennis of wijsheid ontbreekt’, daarom moet wie niet heb-
zuchtig wil zijn, erop toezien dat hij evenmin verkwistend wordt, maar mild met rede-
lijkheid […])

Hiermee moge gedemonstreerd zijn dat de citaten (5)-(10) – zij het bij (5) en (7) 
niet met evenveel of dezelfde woorden – corresponderen met teksten in het Nar-
renschip. De citaten (9) en (10) zijn bovendien beide in verband te brengen met 
hoofdstuk 3, wat herinnert aan de citaten (1)-(4) in hoofdstuk 22, die ook in de 
tekst van figuur 4 staan. Kortom, de besproken gevallen laten zien dat het gedach-
tengoed van Bade in zijn commentaar op Persius’ Satirae 3, 63-67 nauw met dat 
van het Narrenschip verweven is. Zo nauw dat het nog denkbaar is dat de auteur 
van die twee teksten niet een en dezelfde persoon is? 

4 Een Parijse kring uit de Lage Landen

Heeft er wellicht iemand anders dan Bade in Parijs rondgelopen die zo bekend 
was met zijn werk van velerlei aard, zo geïnteresseerd in de narrenthematiek en 
bovendien zo vertrouwd met het Oost-Vlaams van 1500, dat die de auteur van het 
Narrenschip kan zijn? Hij zal dan op z’n minst behoord hebben tot Bades vrien-
den of vertrouwelingen. Immers, hij moet bijvoorbeeld inzage gehad hebben in 
of betrokken geweest zijn bij werk van Bade rond 1500, waaronder in elk geval 
zijn edities en commentaren op Horatius’ De arte poetica en Persius’ Satirae. Wie 
hoorden er zoal tot de kring van Nederlandstaligen met wie Bade rond 1500 in 
nauw contact stond? En hierbij moet dan ook de vraag gesteld worden: Welke 
Nederlandstaligen hadden in die tijd met Guy Marchant een relatie van auteur-
uitgever? 

Josse Bade (1462-1535) was bevriend met Robert Gaguin (1433-1501), ‘moi-
ne flamand établi à Paris’ in 1457 (Mesnard 1971: 672) en ‘one of the pioneers of 
French humanism’ (Tournoy & Tunberg 1996: 149). Bade had de supervisie ge-
kregen over de uitgave van Gaguins (1497) boek over de geschiedenis van Frank-
rijk, ‘the first which is not a mere chronicle’ (zie noot 12; Allen 1904: 583; Renou-
ard 1908: deel 1, 13). Ook Gaguin is geïnteresseerd in de zotheidsthematiek: het 
gedicht Fatuus mundanus (De wereldse dwaas) is uit zíjn pen gevloeid, getuige 
Bade (1505: fol. 106v): Et est carmen domini Robert Gaguini (En het lied is van de 
heer Robert Gaguin); die is dan vier jaar eerder overleden.40 Het gedicht zit ano-

40    Bade (1505: fol. 106v) licht het gedicht toe met: ‘Scribitur in fatuum nimis mundo confidentem: 
Et est carmen domini Roberti Gaguini’ (Het wordt geschreven tegen de dwaas die al te zeer op de 
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niem in Brant & Locher (1498a en b) – achterin na het register – en in een vrije ver-
taling in hoofdstuk 109 van het Narrenschip (Geeraedts 1979: 58). 

Met Gaguin had ook Erasmus (1466-1536) een sterke band. Zo staat in Gaguins 
geschiedkundig compendium (1497: fol. a3v) een brief uit 1495 onder de aanhef: 
‘Herasmus Rotterdammus Roberto gaguino uiro undecunque doctissimo Salu-
tem dicit’ (Erasmus van Rotterdam groet de hooggeleerde Robert Gaguin). Mo-
gelijk op initiatief van Erasmus opent Gaguin met een brief de dichtbundel van 
Willem van Gouda (1497);41 de bundel sluit af met een klaaglied van Erasmus (fol. 
f3r-f4r) ‘ad Robertum Gaguinum sibi amicissimum’ (aan Robert Gaguin, die hem 
zeer toegenegen is). De drukker van de bundel is Guy Marchant, onder zijn La-
tijnse alias Guido Mercator. Dus hij is voor literatoren uit de Lage Landen, zoals 
Gaguin, Erasmus en Willem van Gouda, al geen onbekende meer wanneer onder 
zijn alias Guide Coopman in 1500 het Narrenschip op de markt komt.

Ook in het licht van de briefwisseling tussen Gaguin en Erasmus kunnen we 
met Grice (1950) aannemen dat ze bevriend waren. Erasmus en Bade, vervolgens, 
zullen met elkaar in contact gekomen zijn door hun betrokkenheid bij Gaguins 
compendium. Verder is Bade later de drukker van de door Erasmus bezorgde Ad-
notationes van Valla ([1453-1457] 1505). En in 1512 verschijnt bij Bade, zoals ge-
meld, Erasmus’ Moriae encomivm in de eerste geautoriseerde druk. Kortom, Ga-
guin, Bade en Erasmus, alledrie afkomstig uit de Lage Landen, hebben elkaar goed 
gekend en deelden hun belangstelling voor zotheid. 

Ongetwijfeld kenden de drie geleerde heren elkaars publicaties tot 1500 terde-
ge.42 Gaguin en Erasmus zouden dan vertrouwd geweest kunnen zijn met het ge-
dachtengoed van Bade zoals hij dat in de toelichtingen op zijn edities van Horati-
us, Juvenalis en Persius uitgewerkt heeft en ook met zijn Stultiferae naues, al is dat 
pas in 1501 (nieuwe stijl) gedrukt. De besproken voorbeelden van intertekstuali-
teit zouden dan niet regelrecht door Bade zelf in het Narrenschip gebracht hoeven 
te zijn. Ook het omgekeerde is natuurlijk niet a priori uitgesloten: wat in Bades 
Nauis Stultifera verwant is met het Narrenschip, zou er door hem aan ontleend 
kunnen zijn, zoals Erasmus in zijn Moriae encomium gedaan heeft (Janssen & 
Marynissen 2013). Toch is het hoogst onwaarschijnlijk dat Gaguin of Erasmus de 
auteur van het Narrenschip is. Indien Gaguin het geschreven zou hebben, zou de 
tekst meer taalkenmerken moeten bevatten die sporen met zijn herkomst uit het 
West-Vlaamse Calonne aan de Leie (Calonne-sur-la-Lys). Wat Erasmus betreft, 
is het zeer de vraag of hij, als Rotterdammer, vertrouwd was met het Laatmiddel-
vlaams waarin het Narrenschip is geschreven. Als Gaguin of Erasmus een breed 
publiek hadden willen bereiken, zouden zij allicht gekozen hebben voor Vroeg-
nieuwnederlands, waarin het boek vier jaar later in Antwerpen wordt uitgebracht 
(zie Marynissen & Janssen 2014). 

Nog andere auteurs uit de Lage Landen zijn te rekenen tot ‘the humanistic circle 

wereld vertrouwt. En het gedicht is van de heer Robert Gaguin). Dit neemt Barclay (1509: fol. 265v) 
letterlijk over in de marge bij het gedicht in zijn Latijns-Engelse uitgave. Kennelijk voelde Barclay 
zich niet te goed om gebruik te maken van Bades familiare commentum, al verwijst hij er niet 
expressis verbis naar.
41    Zie Reedijk (1956: 53-57) over de relatie tussen Erasmus en zijn jeugdvriend Willem van Gouda.
42    Zie in dit verband Gerlo (1956: 514-515). 
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at Paris’,43 waarvan Gaguin, ‘the most distinguished and influential of the French 
humanists’, het middelpunt was (Tilley 1918: 211; Reedijk 1956: 29, 60; Ferguson 
1974: 83). Roger van Venray (Rutgerus Sycamber, fl. 1456/57-1509) en Arnold 
van Bost (Arnoldus Bostius Gandensis, 1446-1499) hebben nauw contact met Ga-
guins kring (Tilley p. 199; Renouard 1908: deel 1, 9, 13, 16), maar hebben mogelijk 
niet in Parijs gewoond.44 Wie er wel gewoond heeft, maar niet genoemd wordt, is 
Cornelis Gerritz (Cornelius Gerardi Aurelius, 1460-1531). Tot Gaguins Parijse 
vrienden uit de Lage Landen rekent Tilley (p. 199-205, 211-212) Charles en Jean 
Fernand uit Brugge (fl. 1485-1517),45 de Bruggenaar Pierre Bur (1430-1507),46 de 
Delftenaren Gilles van Delft (Egidius Delfus) en diens broer Martin (beiden in 
1524 overleden), de Bruggenaar Pierre van der Brugge (Petrus Pontanus, na 1475-
na 1539) en Michel l’Anglois (Michael Anglicus, fl. 1495-1407) uit Henegouwen. 

Al vermeldt Tilley (1918: 249-250) Josse Clichtove (Jodocus Clichtoveus, 1472-
1543) uit Nieuwpoort, leerling van Charles Fernand, niet als een humanist van de 
Parijse kring, Holcroft (1997: 247) noemt hem ‘a prominent humanist and theo-
logian’ die rond 1490 in Parijs is gaan studeren. Hij bezorgt de Regulae elegantia-
rum, bekend als de Elegantiolae van Agustino Dato (1498), met een rijke toelich-
ting bij Guy Marchant onder diens alias Guido Mercator  – zie hoe klein de Parijse 
wereld van auteurs en drukkers dan is (Renouard 1908: deel 1, 22-23) – en bij hem 
publiceert Clichtove (1500) tevens een vernieuwende inleiding in logische dis-
putatie.47 Nadat er nog een druk van Dato (1499) met Clichtoves commentaar is 
uitgebracht, verschijnt er een druk (Dato 1501, nieuwe stijl) waarin Bade Clicht-
oves commentaar voorziet van explanatiunculis (toelichtinkjes).48 Familie van 
Josse Clichtove is volgens Desmet-Goethals (1985: 11) Hieronymus Clichtove 
(Clichtoveus, fl. 1511-1555). Deze Clichtove (1511) bezorgt teksten van Sulpicius 
Severus bij de drukker Jean Marchant, de opvolger van Guy Marchant. Het jaar 
daarop drukt Bade een werk van dezelfde Clichtove (1512), die in 1519 in Parijs 
rector van de universiteit is (Shaw 2013: 275). De Clichtoves kunnen Bades infor-
manten geweest zijn voor de incidentele westelijk-Vlaamse taalkenmerken in het 
ILL-boek. Al hebben zij Bade en zijn werk vast goed gekend, het is gelet op hun 
eigen publicaties en hun westelijk-Vlaamse origine toch niet aannemelijk dat een 
van beiden de auteur is van het Narrenschip.

43    Bekender als rigoureuze regent van het Collège de Montaigu dan als auteur van een humanistisch 
geschrift is Jan Standonck (1453-1504), die lang in Parijs gewerkt heeft. Door zijn Mechelse herkomst 
is hij bovendien niet gekwalificeerd als auteur van het Oost-Vlaamse Narrenschip.
44    Thuasne (1904: deel 2, 44-45 noot 1) laat zien dat er rond 1497 briefwisselingen zijn tussen Josse 
Bade, Arnold van Bost, Sebastian Brant, Josse Clichtove, Jean Fernand, Robert Gaguin, Cornelis 
Gerritz, de in Brussel geboren Jean Mauburn (Joannes Bruxellis, 1450-1503) en Roger van Venray. 
Zie over Arnold van Bost (Bostius van Gent) Tournoy (1985).
45    De gebroeders Fernand zijn bevriend met Jouennaux (Tilley 1918: 223), met wie Bade samen-
gewerkt heeft, zoals hiervoor besproken is.
46    Bur en Gaguin zijn bevriend getuige de brief uit 1495 in het door Bade gedrukte Compendium 
van Gaguin (1497: fol. a1v). Bade bezorgt dichtwerk van Bur (1503) kort voordat hij zijn eigen 
drukkerij vestigt.
47    Ashworth (1986: 29) stelt: ‘he showed not only a humanist’s desire to reject the more tortuous 
parts of medieval logic, but also humanist’s concern with the logical text as a teaching manual’.
48    Zie Renouard (1908: deel 2, 359). Josse Clichtove (1512) is uitgegeven door Henri Étienne, de 
vader van Robert Étienne, die in tweede echt huwt met Bades dochter Perette (Febvre & Martin 
1979: 147-148).
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Los van de Parijse kring staat de Henegouwer Jean Lemaire de Belges (ca. 1473-
1524). Tussen Lemaire en Bade ziet Schoysman (2006) een ‘proximité intellectu-
elle’: ‘Ils ont fréquenté tous les deux le milieu humaniste de Lyon et ils y ont des 
connaissances communes.’ Maar als Bade in 1498/99 naar Parijs vertrekt, gaat 
Lemaire naar Villefranche-sur-Saône. 

Verder kunnen genoemd worden de Gentenaren Jan Dullaert (Joannis Dullar-
dus, ca. 1480-1513), die in Parijs gestudeerd heeft,49 en Hilaire Bertholf (Hilarius 
Bertulphus, fl. 1511-1533), die als toenaam zowel Gandavus gebruikt als Ledius 
(uit Ledeberg), een dorp dat aan Gent grenst. Bertholf is enkele jaren secretaris 
van Erasmus geweest. Hij onderscheidt zich als poëet (Roersch 1910: 70-82) en 
grammaticus (Janssen & Van der Leek 2014: 208-211). In 1500 zijn Dullaert en 
Bertholf wellicht nog te jong om auteur van het Narrenschip te zijn. Hoe dan ook, 
van de Oost-Vlamingen onder de genoemde personen is niet genoeg bekend om 
te bepalen of een van hen meer in aanmerking komt als auteur van het Narren-
schip dan Josse Bade.

Even aangenomen dat het Narrenschip en Nauis stultifera niet van dezelfde au-
teur zijn, kan het ene werk dan het andere beïnvloed hebben, wat hiervoor niet 
uitgesloten is? Sinnema (1956: 240) denkt van wel. Hij ziet terecht dat het Narren-
schip sterk leunt op citaten naast de houtsneden in Brant & Locher (vanaf 1497b) 
en schrijft in een noot: Bades Nauis Stultifera was ‘in turn probably influenced’ 
door het Narrenschip gelet op ‘the technique of using the Locher marginations as 
the basis of the work’. Verder noemt hij daar ‘the similarity of the introductory 
poems’ en Bades vertaling ‘bouis ora pedi’ in hoofdstuk 4, waar in het Narrenschip 
staat: ‘Die scoens zijn als coe mulen breid’ (De schoenen zijn zo breed als koemui-
len). Deze relaties brengen Sinnema er niet toe het idee te laten varen dat Marchant 
de auteur van het ene werk is en Bade van het andere.

5 Slot

De taal van de Gentenaar Josse Bade in het boek In lingua latina beantwoordt 
aan de Vlaamse taalkenmerken van het Narrenschip. Met de zin ‘ic meynic van 
braband zij gheboren’ in hoofdstuk 5 van het Narrenschip wordt allerminst iets 
gezegd over de herkomst van de auteur, maar alles over het personage dat zijn 
tong stevig roert en niet echt zegt dat hij een Brabander is, maar zich met zelfspot 
schaart onder het slag volk dat, zoals het spreekwoord aan Brabanders toedicht, 
hoe ouder hoe zotter wordt. 

In zijn Latijnse literaire werk maakt Bade zich kenbaar als geverseerd dichter en 
laat hij zien vertrouwd te zijn met de narrenthematiek. Zowel in zijn literaire als 
in zijn commentariërende Latijnse werk toont hij de eruditie die kenmerkend is 
voor de auteur van het Narrenschip. Het is niet plausibel dat de vele intertekstuele 
verbanden van het Narrenschip met zowel het literaire als het commentariërende 
werk van Bade – verbanden die soms onderling weer verweven zijn in zijn com-
mentariërend werk en in het Narrenschip – door iemand anders gelegd zijn dan 
door Bade zelf. 

49    Zie over Dullaerts leven IJsewijn (1977: 98-99) en IJsewijn & Fritsen (1991). 
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Als de herkenning van Bades hand in de vervaardiging van het Narrenschip te-
recht is, waar het naar uitziet gelet op diverse taal- en letterkundige aanwijzingen, 
dan is de literaire geschiedenis van de Lage Landen met Josse Bade een humanisti-
sche auteur rijk die niet alleen in de Latijnse maar na zo’n vijfhonderd jaar ook in 
de Nederlandstalige Republiek der Letteren erkenning verdient.
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De taal van de Gentenaar Josse Bade in het boek In lingua 
latina beantwoordt aan de Vlaamse taalkenmerken van het 
Narrenschip. Met de zin ic meynic van braband zij gheboren 
[…] wordt allerminst iets gezegd over de herkomst van de au-
teur, maar alles over het personage dat zijn tong stevig roert 
en niet echt zegt dat hij een Brabander is, maar zich met zelf-
spot schaart onder het slag volk dat, zoals het spreekwoord 
aan Brabanders toedicht, hoe ouder hoe zotter wordt.
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