
Troost van een goudsmid (over Hs. 1335)
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oethius (circa 480-524) was een Ro-
meins staatsman, filosoof en schrijver
die geruime tijd de toenmalige
machthebber in Italië, de Gotische
koning Theodorik, diende. Hij werd
echter (volgens hemzelf ten onrechte)

van hoogverraad beschuldigd en schreef zijn Troost
terwijl hij in de gevangenis op zijn terechtstelling
wachtte. Het boek bestaat uit een dialoog tussen de
gepersonifieerde Filosofie en Boethius zelf. Boethi-
us klaagt over zijn lot en Filosofie legt hem uit dat
hij dat ten onrechte doet, omdat zijn problemen
slechts relatief zijn en dat zijn leven niet ongeluk-
kig genoemd kan worden zolang hij naar het goede
kan streven. Tijdens het gesprek tussen hen beiden
komen onderwerpen aan de orde als de (schijnbare)
toevalligheid van aardse gebeurtenissen; de relatie-
ve waarde van zaken als bezit, rijkdom, vriend-
schap, integriteit en dergelijke; de aard van het
ware goede; de vrije wil en de relatie daarvan met
Gods voorzienigheid. Deze inhoud verklaart een
deel van de populariteit van het boek. De laatste
onderwerpen zijn filosofisch interessant en hebben
in de middeleeuwen dan ook tot veel reflectie
geleid. De vraag naar wat nu echt belangrijk is in
het aardse leven, is echter een vraag die alle mensen
zich zouden moeten stellen en het is duidelijk dat
de grootste populariteit van het boek aan Boethius’
beantwoording van die vraag te danken is. Daar-
naast heeft de vormgeving veel indruk gemaakt.
Boethius wisselt in zijn boek prozastukken met
verzen af. Deze zogenaamde prosimetrische vorm
heeft veel navolging gekregen. Beelden van Boethi-
us zoals de ezel met een lier (als symbool voor een
mens die niet kan omgaan met waarover hij
beschikt) en het vogeltje in zijn kooi dat naar zijn

oude vrijheid verlangt, zijn in veel middeleeuwse
teksten terug te vinden. En zijn meest zichtbare
invloed heeft het boek uitgeoefend door nog een
andere personificatie. In het tweede deel van de
Troost wordt de onophoudelijke afwisseling van
aardse voorspoed en tegenslag weergegeven via de
personificatie Fortuna: een geblinddoekte vrouw
die onophoudelijk aan een rad draait: wie bovenop
zit, gaat het goed; wie er onder ligt, heeft het moei-
lijk (zie de bovenzijde van afbeelding 1). Maar
omdat Fortuna blijft draaien, beklijft geen enkele
aardse situatie. Een wijs mens beseft echter dat zij
geen invloed heeft op zijn geestelijke integriteit 
en lijdt daarom niet onder haar gedrag. Vrouwe
Fortuna is in alle middeleeuwse kunstvormen 
vele, vele malen terug te vinden, vaak zonder dat 
de achterliggende kwesties expliciet aan de orde
worden gesteld. 

Het hier besproken handschrift toont hoezeer
de Troost van de filosofie in de late middeleeuwen een
klassieker was. Het bevat namelijk niet de Latijnse
tekst, maar een Nederlandse bewerkende vertaling
van een Franse omzetting van het oorspronkelijke
Latijn. De tekst is dus een representant van een
lange en breed verspreide traditie. En het meest
opmerkelijke is de auteur. Deze was geen intellec-
tueel, clericus of schoolmeester. Nee, hij was goud-
smid. Hij heette Jacob Vilt, werkte in Brugge en
voltooide zijn vertaling in 1466. We weten dit uit
gegevens uit het handschrift zelf. Meer over deze
persoon is niet bekend.

In de proloog bij zijn vertaling speelt hij overi-
gens open kaart over zijn intellectuele capaciteiten.
Hij zegt dat zijn kennis van Latijn en filosofie niet
heel groot is en dat hij gebruik gemaakt heeft van
de Franse vertaling die Jean de Meun gemaakt had.
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Iedere periode uit de westerse cultuurgeschiedenis kent zijn klassieken, werken die door velen gelezen worden en bij nog veel meer
mensen bekend zijn. Maar niet in alle perioden worden dezelfde werken als klassiek beschouwd. Zo is de Troost van de filosofie van de
laatantieke auteur Boethius tegenwoordig vrijwel alleen bekend bij een beperkt aantal mediëvisten. In de middeleeuwen en het
begin van de vroegmoderne tijd echter hoorde dit boek tot de culturele bagage van iedereen die meer dan een elementaire opleiding
had gehad.
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Fol. 14 bis v: Vrouwe 
Fortuna en het rad van
fortuin, met daaronder
Boethius op zijn ziekbed.



Jean de Meun, die tegenwoordig vooral bekend is
omdat hij de Roman de la Rose voltooid heeft, was
ook in de late middeleeuwen al een bekend en
gerespecteerd auteur en hij heeft inderdaad een
Boethiusvertaling gemaakt. Alleen is dat niet de
vertaling die Jacob Vilt gebruikt heeft. Moderne
onderzoekers noemen de bron van Vilt de anonie-
me versprozavertaling of de pseudo-De Meun ver-
taling. Maar de vergissing van Vilt is heel begrijpe-
lijk: deze anonieme vertaling heeft de proloog over-
genomen die De Meun voor zijn eigen vertaling
maakte. 

Verder zegt Vilt dat De Meun stelt dat een
woordvoorwoord vertaling van de Latijnse tekst
onbegrijpelijk Frans zou opleveren en dat De Meun
zich daarom zekere vrijheden veroorloofd heeft
(met andere woorden: hij vertaalde naar de geest).
Op grond daarvan zal Vilt hetzelfde doen.

Modern onderzoek naar de vertaling van Vilt
bevestigt zijn eigen uitspraken. Vilts Nederlandse
tekst volgt het Frans vrij getrouw. Als het Frans
fouten bevat of afwijkingen vertoont van het
Latijn, dan vinden we die in het Nederlands vrijwel
altijd terug. Er is zeker geen ‘controleronde’
geweest waarbij de Nederlandse vertaling in zijn
geheel met het oorspronkelijke Latijn vergeleken is.
Vilt wijkt echter op twee punten systematisch af
van het Frans. In de prozadelen is hij meer wijdlo-
pig. Eén van de redenen daarvoor is dat hij graag
een enkel Frans begrip vertaalt door twee, soms
zelfs drie Nederlandse begrippen. Daarnaast wil hij
ook een mededeling als geheel nog wel eens varië-
rend herhalen en heeft hij de neiging om implicie-
te aspecten van een mededeling uit te spellen. Naar
de inhoud lijkt het Nederlands erg op het Frans,
maar de omvang ervan is aanzienlijk groter. 

Twee voorbeelden om deze bewerkingstendens
te illustreren: de Latijnse mededeling ‘Si ego scis-
sem tu nescisses’ (‘als ik ervan geweten had, dan
had jij het niet geweten’) luidt in het Frans: ‘se je le
sceusse tu nel e sceusses pas’ maar in het werk van
Vilt: ‘voorwaer, waert also dat ict ghedaen hadde
dat ghij mij an tijt of dat ict gheweten hadde de
mare of de sake en waer voer u niet gheopenbaert’
(‘voorwaar, als ik gedaan had waar je me van
beschuldigt, of als ik van dat gerucht of die kwestie
geweten had, dan was jij dat niet te weten geko-
men’). Het Latijnse zinnetje staat in een verweer
van Boethius tegen een beschuldiging. Als hij van
de kwestie op de hoogte was geweest, had hij die
wel geheim gehouden en dan zou er geen beschul-
diging zijn geweest. Het Latijn impliceert dat, Vilt
schrijft het uit. Als Boethius het toeval bespreekt,

geeft hij als voorbeeld iemand die een akker gaat
bewerken en dan in de grond een schat vindt. In
het Frans wordt dat als volgt verwoord: ‘Si comme
se ung homs va fouir en son champ et il treuve 
tresor’. Vilt maakt daarvan: ‘Exempel neemt 
aldus: Een mensche was die sinen hof dalf om 
daer in te vercrighene goede vruchten van crude-
kins ende van andren dinghen. Ende also delvende
vant daer gout ende scat die int lant verborghen
lach’. Vilt maakt er dus een verhaaltje van. Zijn 
neiging om begrippen dubbel te noemen is hier
ook goed te zien. 

De Latijnse verzen zijn in het Frans steeds op
dezelfde, eenvoudige manier vertaald. Vilt echter
zoekt in zijn versvertalingen naar virtuositeit en
gebruikt bijvoorbeeld een groot scala aan complexe
rijmschema’s. Dit sluit aan bij het Latijn want ook
Boethius kiest allerlei vormen voor zijn verzen.
Ook hier twee voorbeelden. Het derde metrum van
het derde boek is maar kort. Bij Vilt luidt het:

‘Al hadden de ghierighe lopende beken
Van goude, van selvere ende van juwelen
Altoos vul vloyende alle de weken
Van edelen steenen; ende ryke parcheelen
Ende hondert ossen ghetuyert in zeelen
Om tlant te eerene dat sij begheeren.
Sonder verdriet en soude dese deelen
De ghiericheit vanden ghierigen niet keeren.
Nochtan sullen sijt ter doot ontbeeren.’

(Parafrase: ‘Al hadden de gierigen beken van
goud, zilver en juwelen die voortdurend
stroomden; en rijke stukken grond, en honderd
ingespannen ossen om het land te bewerken dat
ze willen hebben, dan nog zou het bezit hiervan
de gierigheid van de gierigen niet afwenden. 
En toch moeten zij dat alles bij de dood achter-
laten.’) 

Vilt gebruikt hier het rijmschema ababbcbcc en
laat in alle rijmen de -e-klank terugkomen.

In het zevende metrum van het eerste boek
gebruikt Boethius versregels van slechts vijf letter-
grepen. Vilt volgt hem door ook zeer korte regels te
maken waarbij hij opnieuw een complex rijmsche-
ma hanteert. Het begin luidt bij hem als volgt: 

‘Als wolcke bevlect
Seer wide rect
Haer doncker vloghen
Swart als bepect,
Dan wort bedect
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Der sterren tooghen.
Want heur vermoghen,
Hoe claer het blect,
Es al onthoghen 
Van onsen ooghen.’

(Parafrase: ‘Als een zware wolk zijn vleugels, die
zwart als pek zijn, zeer wijd uitspreidt, dan
wordt het licht van de sterren afgedekt. Want
hun lichtkracht, hoe schitterend ook, is ont-
trokken aan onze ogen.’)

Vilt heeft zijn Franse model dus naar de geest
gevolgd maar er zijn eigen vorm aan gegeven.

Die vorm beantwoordt niet geheel aan de
moderne opvattingen over een adequate vertaling.
Ook nu nog is het heel gebruikelijk dat niet woord-
voorwoord wordt vertaald, maar dat gestreefd
wordt naar een goed leesbare omzetting van het
origineel. De uitbreidende wijze waarop Vilt ver-
taalt, zou echter tegenwoordig met reserve worden
bekeken en het moderne principe is dat naar de 
taal van het origineel wordt vertaald en niet naar
een al eerder vervaardigde vertaling (hoewel dat
principe bij ‘exotischer’ talen ook tegenwoordig
niet altijd gevolgd wordt). Er is nog een aspect aan
de vertaling van Vilt waarop vanuit modern stand-
punt kritiek mogelijk is. Boethius laat in zijn boek
het christendom geheel buiten beschouwing. Hij
spreekt wel over God, maar in termen die volledig
passen binnen de klassieke filosofie. Vilt echter 
ziet de God van Boethius probleemloos als de 
christelijke God, overigens geheel in lijn met 
de hele laatmiddeleeuwse Boethiusreceptie. Hij
actualiseert dus de inhoud van de Vertroosting en
past die aan de opvattingen van zijn eigen tijd aan.
Kan dat ook gezegd worden van de formele aan-
passingen, die hij ten opzichte van zijn voorbeeld
heeft aangebracht? Met andere woorden: is zijn
vertaaltechniek te verklaren? Ik denk het wel.

Vilt zegt in zijn proloog twee dingen over het
doel dat hij met zijn boek beoogt. Het ene is dat 
hij het gemaakt heeft voor mensen die Latijn noch
Frans kennen, zodat ook zij kennis kunnen maken
met de waardevolle inhoud van dit boek. Het ande-
re is dat hij via dit boek troost wil bieden (natuur-
lijk in navolging van Boethius) aan mensen die
bedroefd zijn. Die troost is natuurlijk in eerste
instantie intellectueel. Via het boek komt de lezer
er achter dat aards ongeluk altijd relatief is en dat
gericht zijn op het hoogste Goed altijd mogelijk is
en uiteindelijk een beloning biedt die boven het
aardse niveau uitgaat. Wie in problemen verkeert,
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Fol. 15r (detail): de naam 
van de kopiist A. Drubbel 
als rebus in de top van de 
letter d.
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Fol. 21v-22r: lopende tekst
met lemma en glossen.
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Fol. 125v-126r: een opening
zonder glossen, met rechts de
aankondiging van ‘Philozo-
phie’ als spreekster. Links
fungeren paragraaftekens 
als signalen van beurt-
wisselingen in een dialoog.
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kan daardoor getroost worden. Er is echter ook nog
een andere vorm van troost. In de late middeleeu-
wen wordt algemeen aangenomen dat zorgen en
verdriet kunnen leiden tot melancholie. Deze gees-
testoestand wordt tegelijk gezien als één van de
voornaamste wapens van de duivel om de mens tot
het slechte te brengen en als een ziekte; het laatste
omdat men meent dat zij veroorzaakt wordt door
een verstoring van de vochthuishouding in het
lichaam. Eén van de remedies om melancholie
tegen te gaan, bestaat uit ontspanning en recreatie
en literatuur wordt gezien als een zeer geschikt

middel om daar in te voorzien. Nu is complexe en
virtuoze taalbehandeling in die tijd een kenmerk
van goede literatuur. Het lijkt mij daarom zeer
aannemelijk dat Vilt bewust uitbreidend en virtu-
oos vertaald heeft om aan de intellectuele troost,
die zijn voorbeeld bij voorbaat al bezat, een
medisch-psychologische troost toe te voegen die
werkzaam was in zijn eigen culturele klimaat. 
Op deze manier gepresenteerd bood de tekst ver-
troosting via inhoud én vorm. 

Uit het bovenstaande blijkt dat Vilt de tekst 
niet voor zichzelf gemaakt heeft. Hij wilde mensen
zonder talenkennis de kans geven de inhoud van
een klassiek werk tot zich te nemen. Het is niet
mogelijk om aan te geven in hoeverre hij in dat
doel geslaagd is. We hebben slechts één handschrift
over van zijn vertaling, dus het is onmogelijk iets 
te zeggen over de populariteit daarvan. Dat er bui-
ten het handschrift 1335 om geen sporen van Vilts
werk bewaard zijn gebleven, zou als een argument
kunnen worden gebruikt om te zeggen dat het niet
zo’n grote verspreiding heeft gehad. Het hand-
schrift zelf wijst echter toch de andere kant op. 
Het gaat namelijk niet om Vilts eigen handschrift,
maar om een afschrift daarvan dat door een (be-
roeps?)kopiist is afgeschreven. Deze kopiist heette
A. Drubbel. Deze naam komt op twee plaatsen in
het handschrift voor. Op het eind van het boek
noteert hij zijn naam en voegt toe dat hij het boek
op 14 juni 1470 voltooid heeft. Daarnaast heeft hij
zijn naam in rebusvorm (namelijk. als ‘A. Drub’
plus de afbeelding van een belletje) genoteerd in
het bovenste deel van de gekalligrafeerde letter ‘d’
waarmee het boek opent (afbeelding 2).

Het boek is met zorg gemaakt. Het is geschreven
in de zogenaamde ‘lettre bourguignonne’, die in de
vijftiende eeuw in de zuidelijke Nederlanden, voor-
al in kringen rond het Bourgondische hof, populair
was. De tekst van Boethius is in één kolom geschre-
ven en daaromheen zijn brede marges vrijgelaten
voor toelichtende aantekeningen. Op sommige
pagina’s is de ruimte voor aantekeningen volledig
benut, maar op de meeste bladzijden blijft wit
open (afbeelding 3). Dit is dus wel een aantrekkelij-
ke vormgeving maar ook een dure. Aantrekkelijk is
dat de aantekeningen altijd bij de tekst staan. In
het Franse voorbeeld worden tekst en toelichtingen
achter elkaar geschreven en gemarkeerd door de
kopjes ‘texte’ en ‘glose’. Dan kan het wel eens voor-
komen dat de lezer terug moet bladeren om te zien
waar een toelichting precies bij hoort. Die vormge-
ving impliceert wel dat het schrijfmateriaal geheel
benut kan worden en dat gebeurt in de Nederland-
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Fol. 178bis v: Boethius 
genezen en als gelijkwaardige
gesprekspartner van Filosofie.



se vormgeving niet. En omdat ook papier in de vijf-
tiende eeuw nog niet goedkoop was, is de Neder-
landse opmaak een dure opmaak. 

Als we terugkeren naar de tekst, dan zien we dat
via de aankondigingen ‘Boecius’ en ‘Philozophie’
aangegeven wordt wie er aan het woord komt
(afbeelding 4). Daarnaast worden steeds de onderde-
len van de Vertroosting aangegeven (dit is de vierde
proza van het derde boek) en wordt daarbij ook een
stukje van het betreffende Latijn geciteerd (in jar-
gon: er worden lemma’s gegeven). Dit citeren van
korte passages Latijn komt ook binnen grotere pro-
zastukken voor, gewoon tussen het Nederlands
door. Op deze manier is het mogelijk om de verta-
ling desgewenst naast het origineel te leggen. Ten-
slotte is het boek opgesierd met drie miniaturen.
Deze zijn vervaardigd op perkamenten bladen die
zijn ingevoegd bij het begin van de boeken i, iii en v
(de tekst zelf is gedeeltelijk op perkament maar gro-
tendeels op papier geschreven). Deze miniaturen
sluiten qua stijl en iconografie volledig aan bij de
Zuid-Nederlandse traditie van Boethiusillustraties
(afbeeldingen 1 en 5).

Het is natuurlijk heel opmerkelijk dat we hier 
een handschrift hebben van een tekst, die gemaakt is
voor mensen die geen Latijn of Frans kennen, terwijl
dat handschrift zelf de mogelijkheid om vertaling en
Latijns origineel naast elkaar te leggen doorlopend
biedt. De meest eenvoudige verklaring voor deze
paradox is, dat die verwijzingen niet bij het oor-
spronkelijke ontwerp hoorden. De globale opmaak
van de tekst is even functioneel als de lemma’s wor-
den weggelaten en omgekeerd: in deze opmaak zijn
ze een extra dat iets toevoegt aan een op zich heel
ordelijke presentatie van de vertaling. Ik denk dus
dat de lemma’s door Drubbel aan Vilts tekst zijn toe-
gevoegd, omdat zijn opdrachtgever wel Latijn kende
en toch in Vilts vertaling geïnteresseerd was.

Daarnaast moest de opdrachtgever voor dit
handschrift bereid zijn er flink voor te betalen (en
natuurlijk ook in staat zijn om dat te doen: we
moeten dit boek in de betere kringen plaatsen).
Deze relatieve luxe, de multifunctionaliteit en het
feit dat het boek een aantal jaren na voltooiing van
de vertaling is gemaakt, zijn allemaal aanwijzingen
dat Vilts werk in een behoefte voorzag.

Of die behoefte breed was, kan niet meer wor-
den vastgesteld. Dat het werk van deze amateur 
in zijn eigen tijd goed genoeg werd gevonden om
het bruikbaar te maken voor ook intellectueel
geschoolden bewijst dit enig overgeleverde hand-
schrift echter wel. Toch mooi werk van een goud-
smid!
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